
Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Nr 32/2014  

Burmistrza Sulejowa 

z dnia 11 marca 2014r.  

 

Umowa Nr ………… 

użyczenia budynku Świetlicy Wiejskiej w ……………. 

 

zawarta w dniu ………………..…. r. w ……………………….. pomiędzy: 

Gminą Sulejów 

z siedzibą: ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów,  

reprezentowaną przez Wojciecha Ostrowskiego – Burmistrza Sulejowa,  

zwaną dalej Użyczającym, 

a 

…………………………………………………………………………, 
                                           Imię i Nazwisko / Firma 

 

………………………………..……………………………………….., 
                                          Adres zamieszkania / Siedziba 

 

legitymującym się dowodem osobistym nr serii ……………………..,  

 

NIP………………………….., PESEL………………………………..,                           

zwaną/ym dalej Biorącym do używania, 

 

o treści następującej: 

 

§ 1. 

Użyczający oświadcza, że jest właścicielem budynku Świetlicy Wiejskiej 

w……………………..  

 

§ 2. 

1. Użyczający oświadcza, że zezwala Biorącemu do używania na używanie  

budynku świetlicy wiejskiej opisanego w § 1 niniejszej umowy, przez okres  

od …………………… r. do ………….………. r., w godzinach …………….. 

2. Użyczający oświadcza, iż wszelkie uprawnienia i obowiązki jakie wynikają z niniejszej 

umowy w jego imieniu będzie wykonywał zarządca budynku. 

 

§ 3. 

Biorący do używania potwierdza, że odebrał klucze do lokalu opisanego w § 1 niniejszej 

umowy oraz że stan lokalu jest mu znany. 

 

§ 4. 

Biorący do używania zapewnia, że będzie używał lokal zgodnie z jego przeznaczeniem i nie 

odda lokalu osobie trzeciej do używania. 

 

§ 5. 

1. Wszelkie koszty z tytułu korzystania z przedmiotowego lokalu poniesie Biorący do 

używania. 

2. Biorący do używania zobowiązuje się do uiszczenia opłaty eksploatacyjnej za zużytą 

energię elektryczną, wodę oraz nieczystości płynne, według faktycznego zużycia. 

Wyliczanie wartości zużycia mediów (prąd, woda, nieczystości płynne) nastąpi  



z liczników, według dalszego wzoru tabelarycznego, po zdaniu obiektu przez Biorącego 

do używania. 

3. Przyjmuje się, że stan rzeczywisty liczników zużycia poszczególnych mediów zaokrągla 

się do pełnej jednostki w górę.  

4. Opłaty za zużyte media można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Sulejowie lub 

przelewem na konto bankowe: 37 8973 0003 0020 0031 0082 0027, z dopiskiem: zwrot 

wydatków za media (energia elektryczna, woda, nieczystości).  

5. Biorący do używania ponosi także koszty związane z administrowaniem oraz 

zarządzaniem budynkiem świetlicy wiejskiej, opisanym w § 1 niniejszej umowy, przez 

zarządcę  budynku za okres obowiązywania niniejszej umowy, według stawki wyliczonej 

proporcjonalnie za każdy dzień użyczenia przedmiotu umowy.  

6. Opłaty za zwrot kosztów związanych z administrowaniem oraz zarządzaniem budynkiem 

świetlicy wiejskiej można dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego w Sulejowie lub 

przelewem na konto bankowe: 60 8973 0003 0020 0031 0082 0001, z dopiskiem: zwrot 

kosztów związanych z administrowaniem oraz zarządzaniem budynkiem świetlicy 

wiejskiej.  

7. Opłaty za zwrot kosztów związanych z administrowaniem oraz zarządzaniem budynkiem 

świetlicy wiejskiej Biorący w użyczenie wnosi przed korzystaniem z budynku, najdalej  

w dniu podpisania Umowy użyczenia budynku świetlicy wiejskiej. 

8. Biorący do używania zobowiązuje się usunąć na własny koszt z obiektu i terenu 

przyległego do świetlicy nieczystości stałe przed zdaniem świetlicy. 

9. Biorący do używania zobowiązuje się zwrócić obiekt i wyposażenie będące przedmiotem 

korzystania w stanie niepogorszonym, przestrzegać przepisy: bhp, ppoż., sanitarne, 

porządku publicznego. 

10. Biorący do używania zapoznał się z Regulaminem funkcjonowania i korzystania ze 

świetlic wiejskich w Gminie Sulejów, stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia  

Nr 32/2014 z dnia 11 marca 2014 r. Burmistrza Sulejowa i zobowiązuje się do jego 

przestrzegania.  

11. Biorący do używania zobowiązuje się do dokonywania i ponoszenia kosztów wszelkich 

napraw, które okażą się konieczne w trakcie trwania niniejszej umowy. 

 

§ 6. 

Użyczający może rozwiązać niniejszą umowę z przyczyn dotyczących Biorącego do 

używania bez zachowania okresu wypowiedzenia.  

 

§ 7. 

Po zakończeniu użyczenia Biorący w używanie zobowiązuje się do zwrotu przedmiotu 

umowy bez wezwań, w stanie nie pogorszonym. 

 

§ 8. 

Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej. 

 

§ 9. 

W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 10. 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Użyczającego, jeden egzemplarz dla Biorącego w używanie. 

 

 

 

.........................................................              .......................................................... 
                  Użyczający                         Biorący do używania 

 



 

 

Wysokość opłat eksploatacyjnych oraz koszty związane z administrowaniem świetlicą 

wiejską do Umowy Nr …….…..… użyczenia budynku Świetlicy Wiejskiej w …….…....... 

zawartej w dniu …………….…. r. w ……………………… 

 

1. Koszty związane z administrowaniem świetlicą wiejską oraz zarządzaniem budynkiem 

świetlicy wiejskiej, opisanym w § 1 w/w umowy, przez zarządcę budynku za okres 

obowiązywania niniejszej umowy wynoszą ……………….…………………..zł 

(słownie:…………………………………………………..) 

2. Opłaty eksploatacyjnej za zużyte media według faktycznego zużycia (wyliczenia z faktur 

z PGE, MZK, za wywóz nieczystości płynnych) wynoszą: 

 

Zużycie energii elektrycznej  

Lp. Stan licznika energii 

elektrycznej przed 

Stan licznika energii 

elektrycznej po 

Zużycie Do zapłaty       

wg. 

taryfikatora 

  

 

   

 

Zużycie wody  

Lp. Stan wodomierza przed Stan wodomierza po Zużycie Do zapłaty       

wg. 

taryfikatora 

  

 

   

 

Wywóz nieczystości płynnych  

Lp. Stan wodomierza przed Stan wodomierza po Zużycie Do zapłaty       

wg. 

taryfikatora 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................................              .......................................................... 
                  Użyczający                         Biorący do używania 

 

 

 

 

 


