Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 1161/2017
Burmistrza Nysy z dnia 18 maja 2017 r.

UMOWA UŻYCZENIA NR ……..

zawarta w dniu ………………….. w Nysie pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa
Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz
zwaną dalej " Biorącym do używania"
a ………………….. reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………………
zwaną dalej „Użyczającym",
zwanych dalej łącznie „Stronami”
§ 1.
Działając na mocy zarządzenia Nr 1161/2017 Burmistrza Nysy z dnia 18 maja 2017 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji Programu „Zielone Podwórka” Biorący do używania –
Gmina Nysa przyjmuje od Użyczającego – ……. teren położony na działce o nr …….. km.
……, o pow. …. m2 w …………, ·z przeznaczeniem na realizację Projektu
o nazwie: …………………….., polegającego na: ……………………, zwanego dalej
zadaniem.
§ 2.
Użyczający oddaje Biorącemu do używania w bezpłatne używanie przedmiot użyczenia,
o którym mowa w § 1, na czas oznaczony wskazany w § 4.
§ 3.
Grunt, o którym mowa w § 1 winien być używany przez Biorącego do używania zgodnie
z jego przeznaczeniem tj. w celu wykonania Projektu o nazwie: ………….. na tym terenie,
pod rygorem rozwiązania umowy i odebrania gruntu w trybie natychmiastowym.
§ 4.
1.

2.

3.

Umowa obowiązuje od dnia dokonania przez Użyczającego protokolarnego przekazania
Biorącemu do używania gruntu, na którym ma być realizowane zadanie, o którym mowa
w § 1.
Umowa zostaje zawarta na czas realizacji zadania, o którym mowa w § 1, tj. do dnia
……………, z możliwością przedłużenia lub skrócenia tego terminu, w zależności od
postępu prac nad realizacją zadania.
Z tytułu zmiany terminu, o którym mowa w ust. 2, Użyczającemu nie przysługują żadne
roszczenia finansowe.
§ 5.

Niniejsza umowa może być rozwiązana przed upływem okresu określonego w § 4 ust. 2 za
porozumieniem Stron, a ponadto przez Użyczającego bez zachowania okresu wypowiedzenia
w przypadku:

1) poddzierżawiania terenu bez zgody Użyczającego;
2) korzystania przez Biorącego do używania z przekazanego terenu niezgodnie
z przeznaczeniem określonym w § 3.
§ 6.
Obowiązek podatkowy z tytułu
i opłat spoczywa na Użyczającym.

podatku

od

nieruchomości

i

innych

podatków

§ 7.
Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu, pod rygorem
nieważności.
§ 8.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
§ 9.
Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa otrzymuje
Użyczający, jeden Biorący do używania.

Biorący do używania:

Użyczający:

