
UMOWA UŻYCZENIA NR 55 /09

Zawarta w dniu 16 czerwca 2009 r. pomiędzy Starostwem Powiatowym w Pułtusku
reprezentowanym przez
Starostę Pułtuskiego - Andrzeja Doleckiego zwanym dalej „Użyczającym"

a

Pułtuskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym 
reprezentowanym przez
Wojciech Błaszczyk
Dariusz Smoliński
 zwanym dalej „Biorącym do używania" o następującej treści:

§1

Przedmiotem użyczenia jest:
1. silnik zaburtowy YAMAHA 25 KM o numerze YAMAHA 25  NMD 6L2 L40 5726W

o wartości  2500,00 zł – szt. 1

§2

Biorący  do  używania  wraz  z  podpisaniem  niniejszej  umowy  potwierdza  odbiór  wymienionego
powyżej przedmiotu użyczenia. Biorący do używania oświadcza, że jest  mu znany stan przedmiotu
oddanego do użyczenia. 

§3

Umowę  zawiera  się  od  dnia  16  czerwca  2009r.  do  dnia  31  sierpnia  2009r.  .  Umowa  może  być
rozwiązana przez każdą ze stron z miesięcznym wypowiedzeniem.

§4

Biorący  do  używania  zapewnia,  że  będzie  używał  przedmiotu  użyczenia  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem  i  nie  będzie  go  oddawał  bez  zgody  Użyczającego  osobie  trzeciej.  W  przypadku
wykorzystania  przedmiotu  użyczenia  przez  Biorącego  do  używania  niezgodnie  z  przeznaczeniem.
Użyczający  może  rozwiązać  umowę  użyczenia  w  trybie  natychmiastowym  bez  wypowiedzenia.
Biorący do używania niezwłocznie zwróci przedmiot użyczenia na wezwanie Użyczającego i w stanie
nie pogorszonym do Starostwa Powiatowego w Pułtusku . Biorący do używania niezwłocznie zwróci
przedmiot  użyczenia  na  potrzeby  prowadzenia  akcji  przez  Powiatowy  Zespół  Zarządzania
Kryzysowego w Pułtusku

§5

Wszelkie koszty wynikające z korzystania z przedmiotu użyczenia przez cały czas trwania umowy
poniesie Biorący do używania.

§6

Biorący  do  używania  zobowiązuje  się  do  przeszkolenia  osób  użytkujących  przedmiot  użyczenia
w zakresie wymogów eksploatacyjnych



§7

Biorący do używania ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy w przedmiocie użyczenia.

§8

Zwrot  użyczonego przedmiotu nastąpi  w terminie 7 dni  od daty wygaśnięcia  niniejszej  umowy na
podstawie protokołu zdawczo odbiorczego. 

§9

Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§11

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.
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