
U[noWA UŻY.ZEN,A LotfiLU UŻYTK.WEG.

W dniu 4 maia 2009 roku w Czerniejewie pomiędzy:Gminą Czemieie*o ,"pr".Óiio*Jn ą .przez |. Oanutę Grychowską - Burmistzalt4iasta i Gminy ĆzerniejJ";;;; dalej ,,Użyczającym", .

Stowarzyszeniem PFJ-|KAN, z siedzibą w Żydowie przy ul.zaĘestrowanym^]_ 5Ęoór- *"Ń;" "aąili"r, - Rejestrpod numerem 0000 2947 1 ź,,J;;;.;;1il;;, ;Ę;:'1. p. Tomasza Woźnjań"-jF-rL*",
_ ? n. l.wgp_nerek - S"iLt"zil
uwa nym dalej,, Biorącym", zosta*a/awarta umowa następującej treści:

Kopernika 13,
Stowazyszeń,

§1
^! 

iffi3ii,:l oŚwiadcza, Że jest właŚcicielem budynku nr 34 pzy ul. T. Kościuszki

§2
1, Pzedmiotem ninĘszej umowy jest lokal uĄńkowy o powierzchni 15,7§ m2,usytuowany^,:i_l_|i9irze nuóyńń ołrldi;go w §1 umotPomieszczenie oznaczóne w zaĘczr'd;il;L*r"* 3, zwany o]Irii ,jl:[#:u''2' Przedmiotem ninie§a il;;Y są równiez ńn9 pomieszczenia pneznaczonedo wspólnego ul{koń;ń ;,.!:ao.Ęrymi uz|tltownikami budynku oznaczone

" i, i§i:t:i J :łl"g.uli-*ill#;;,:, w zaĘzniku nr e nuń"i.ń]
3, Plan lokalu i pomie.r;; ;:Ęa;v;i .ii"i. l piętce wraz z pomiarem ich

. !:§:chni 
stanowi zaĘcinilt n' t'oó'niń'ł.'ą ,rowy, stanowiący jej integralną

4, Plan Pomieszczeń na pańerze budynku wraz zich pomiarem stanowi załączniknr 2 do niniejszej umowy, sianowii.i,'i;i ;;;;ą część,

§3
1' UŻYczającY !-łcla i. oddaje 

,Biorącemu do bezpłatnego użyruania wspólniez Towarzystweln PrzyjaciółĘao*" i;il.ń i zyao*łe przy ul. T. Kościuszki34, opisany w §-2 ust. i ur*fu i"i"l 
"zń"ń'ól[z pomiesz.=óni" opisane w § 2

;;l ir:'"*, na czas ozn"ńny, tj, oó &i"' i'mala 2CI09 r, do dnia 30 kwiernia
2, UŻyczający *:!1- Biorącego w okresie obowiązywania niniejszej umowyod obowiązku pono§zenia- kósilól -ii-;gril*"n;j nrłu,. 

..rrr'u 
energięelektryczna. wodę, ooprońaoi*" 

99i"łl ! Ń'o?ri"czystości stałych.3' BiorącY zouowiąi;B ".iÓ,',iil'rminie 
rą i.i oj podpisani" n-ńiil.rej umowy,do zawarcia z Towaov*Ńń e-zvjacioł zvjo*r-iorozumienia mającego na celuu regu lowa n ie wspól ne g o, oeix"]li.|l;d.ś ó!* ni a z p rzec m i ótówe g o l oka l u.4' 

]§jj,fi!:i]"il.,!!li;nfąr.i.'o*. w ust. 3 sianowi ."Ę"inir,'ii ą oo umowy,

tltąd }fiasta i G.xin,t ,-Jz*nuej*łvł

ul" Par§sli*Łlą,!
#ż-*§* fl r.* rnie,jł: wł+



5, kolejna umowa na cza§ oznac.zony może zggjac zawarta pod warunkiem,Że co najmniej .na miesiąc pneo 
"pŃ;;i"r-*inu, na który została zawarta,Biorący lvystil,.= pj9_po.v.iiprzeołuiónii uro*v,6, Lokal, o którvln .Toya',ń'be ust. i-;ń;ń 

^zostanie 
wydany Biorącemu

ź łi li§Ę:ll.i§';lfi , i:#i,1*:,Tiffi 
' 

sta n owiąc*go, J"ą.,n i ł 
-, ni,i

7, ProtokÓł zoańczb-9aulo?,cł ;il;;;ijJ'3i"nu technicznego lokalu, w tym rodzaji stan technicznY instalacji i ,opz"h F#łłych się w lokalu. §tan lokaluoPisanY * P.1*1!99 lęo.1. stanowił ń;;i;*ę lrzy rozliczeniach stron
§|o|ffi'i"'"niu 

umowy użyczenia ipó Ół.rii, iol ilu'i pl-ńier=..en przez
8' 

*ilrl3filXro'''"n' w Protokole jest Biorącemu znany oraz pźez Biorącego

§4
SJrony zgodnie ustalają, że:
a) pnedmiotowy bkli i pomieszę9-nia 

:ą. p9 generalnym remoncie, w stanietechnicznym umożliwiaiącym uzytkowanie i n i",,Ęr"gają remontu,b) pomieszczenia, o którylh fiil;; śil; ';';=#; 
wyposażone są w niezbędnedo uĄfikowania urządźenia iin*t"l"Ę i;t *ffiialą ooposażenia.

1.

2.
3.

§5
Lokal i Fomieszczenia. będące przedmiotem niniejszej umowy §ędąffii fiffi;Ł,zgodY UŻYczającego, wyrażonej w formie ó,*,ii"iild rygorem niewaźności.

§6
1. Biorący zobowiązuje się do:a) uŻYwania uzYciondgo bkalu i pomieszczeń z nalezytą starannością, zgodniez ich pzeznaczeniem oraz prowadzenia * ńh ozijłairros.iótl"snnej w § §ust. 1 niniejszej yT9wy, zgo'onie il,.;ń;#ipr"*.,b) prowadzenia oiiałanóś.i?r!91,i9_ri!, 

ięiuj''* dla innych użytkownłkówbudynku, *5órvT znajduje się użyczony nidi-l pom*szczenia,c) dbałości o e9tetvk'e, 
"y-rtroi- ńó*nińnv i zewnętrzny lokaluorazpomieszczeń określony.j, ,"'s e ,.i.'i-u.mowy, utrzymania w lokalu

_.r ifi*ffiriJfiij, fiill"§H,,1,* ilłń, i czyśtosci 
-i',"; 

op"*o*"óo
d) nie dokonyvrania ob, pi*-*r*ej zgody lJżyczającego zmian naruszającychw sposób tnłały substancję Pł3l[ i'po*i.-Jr.oń*lub budy;ń, w którymPzedmiot uźYczenia .ę ińąoul", *§i;;"Ó;oś6 

,wymiany okien, dlzlvi,p zeb ud owy-oltro rów, tnrab! § rzeb ud owy ;kń;; wnętrz a,e) nie ddawania użYczon"go-iok"ly * pio'.J,i"ii*'lun do bezpłatnego użpraniaw całości lub caęści bez p-isemn"i.g.fry US-*ąą"*go,

tlraąd h{iłsla i i}mjnł l,Jzerni*jewo

*l. Parnałi,ęk* $
§ż-ż5 {} C aerrłi ęję-.ą.g



Llmąd §fia,;:* i *miny {Jli;:-*iej*m*
ul poznańrłku 

i*

Sg-żil+ f;zernitj*we

0 pisemnego powiadamial

fiffijts§ł;rrfl $*i5fl}f fl,,tril:§iłlńilł,,3*l?il[[1ill,?9) przestrzegania ÓOowąiuią.v.n pzepiŚdw prawa,

:' ir"ff !'i:; Ef, 5r ;*rigtrul*Ł:weg o lo ka l u ł p om ieszcze ń ja koi) po upzedńim pońi.ooiŁ* 
?re?'Di!cz"lące9o, co najmniej na 7 dninapzód, udostępnienia pzedmiotu nii,nu 

- oo aołoń"].,i" jego wizji,w szczególnoŚci w celu ł31191. 
"ł.siióełspl""t".;iilr"i, , porieszczeń.. oraz wykorzystył,rlania ich zgodnie , 

="*"itąumową,D utrzymywania lókalu , póńi":.*n.ń?ó&orszonym 
stanie technicznym,k) stosowania się. oo óoini" pr4,jętych zas-JJuzytkowania lokalu.' 3j:ffiT,ń§:ilri:ff,i*: ;-;i;.i#;i;ffi 

ifi ; s ń y kosat i ń" *ł" * nym za k res ieą 
5il'r"#?3|"'#;fiil^ ?::lii;ił"'zek, wykła dz i n podło g owych, ście n n ych

b) napraw okien i ań, ,iiii*, zamknięć,
9ł wymiany ospzętu elektrycznego,d) konsenłacji ńu 

- 
n"Pii* - 1n'. klozetowych,_ uządzeń płuczącychz WYPosazeniem, zbwózm-lńn"row, umplTleł z syronami, baterii i zaworowczerpalnych oraz innych uźlzelł J.;i#ril;,: 

Tfol" ńpoJ"'jonv jest lokal,
"flPffi lŁ";Ę"#x?,-il,ń,Ęffi "#;f#iJn'Ęp.ińni"iącvcir

n a P raw o oĘczo n Yc h ze,*rłT rzńJ.j 
" 
ń i i.6; Ji i l, *ijJ" n" lXl i:?]lrJ;:

. 
0 ;:H;.,ima|fiiokooo*'oóńoó.n oir. uiłl-"ń sanitamychJ, NaJemca ponosi oopbwieóz'r'lilu^:1 zabezpieczenie. pzeciwpożarowe lokalul pom ieszczeń oraz pzestrzetan ie pzep *ow ińc*poża rowych.

§7
UŻYczającY zobowiąauje się do ponoszenia w rlzię konieczności nakładówna pzedmiotowy lokal, ńny.f nńiriesnń* §a ust. z niniejszej umowy.

§8
1, \iniejsza umoura wygasa w przypadku:a) stwierdzenił

1"i"l,--i"i"ifr:1,1#*ilX'o".n"*",#§{f "rĘ,fff *l?:,ł:*:
ui#,iśff.Tłąi-jifiif ;rfl #Łriffij.#i,§i§ń:*eor9an,c) oddał uĘczon.y lokal iuu-pómi::+-.;;i;'.y. offim''i;T"o;' bezpłatnąouż,pvania w całrści luO w ca[i:i|"r. z.gody Ńyia;mu;ącego,d} uŻYra lokalu, i Pońn'i'=fr'Tli"rgoonń .'n r., óotnaczeniem araz przepisami

. l§ffi,a 
także Prowadzi w nicrLinną il;iJ#ł: niz określon" * § 5 ust. 1e; wniesienia Prawa- uźYtkowania lokalu. lub pomieszczeń w aporcie do spółkikapitałowei lub w tońi" *ił"jl o." ,po*i .ń]iĄI=.q ody Użyćzającego,0 zapaestańi" prowaozenia'ilńr. u ł!"łrńllri'i". zgody wynajmulącego,



g} Prowadzi w lokalu..lub Pomieszczeniach działalność, która jest uciążliwa
,, .'§,ffil?Y:łJ"T-i,$Ę§1l1Ył[Iłł'-"*** 

swoje obowiązki
2, 

;:d§§iilf"3#l§ł? J[",,H'" jej wcześ n iej szeg o rozw i ąza n i a n a mocy

§9
1' W wYPadku wYgaŚnięcia. niniejszej uTouuy Fi9rący zobowiązuje się opróżnićPzedmiotowY lokal i §omieszń;ń Jll. yyo."f .ń.'Uł;za1ącemu nieałłoczniepo zaistnieniu przyczyny w}rgainięcia, ńie poiniei iirońTnit w ciągu 3 dni.2. Odbiór pzeońioiowąo 

.i9-*9il 
-i 

Ó"*ri.ń;ńT;;; Użyczającego nastąpi
}:ffifli"l&§J". ÓP'oznńniu' iiez eiorąceó;-ia podstańiJ protokołu

-*\ 
§ 10

1' W PryP-'dku nie *YYi1111i'_:lę p|zez, Biorącego z postanowień określonych§ 9 ust, 1 umowy, bj9,ru? zoobwiiiui". i'i il 
-zJfr".eni, 

Uźyczającemuodszkodowania 
" 'ot!,!Ó 

rrr;l ;łJ p.l"ł"l.rnógo ł-bioru lokalu, w stawcebrutto 6,00 zł miesięczn5_ ,". r rn] nllieocńńi 
-ńx"ii 

" za pomieszczeniauŻYtkowane wsPÓlni§ z innymi.uzytkoLniłami ouovrlri,: * stawce brutto §,00 zł
friil:ff?§ ;ill* Pouózóń' io#i"ur..eń ń;n.ejszonei propoĘonalnie

2' oPrócz odszkodowania, o którym mowa w ust. 1, Biorący.zobowiązany jest
.]l#*' 

|,JŻYczająe" opł"i ir;ffi wg aktualnói stawłi dostawcy/odŃorcy,
a) ener_gię elektryczną
b) centralne ogzewariie 1artualna stawka netto 6,08 złlmz),c) wodę (aktualna stawkarl;ttóŹJoił*"l,
d) odprowadzone nieczystoś9i płYrilł"łtu"ln" stawka netto 3, 1 0 złlm3),e) wYłóz nieczYstościstałycn t.ńtu"in" opłata ryczałto*" nutto 50,00 zł).' 3' 
:,$fi;i#i-TiriT:-lonew rist. 2 oęoąrazoł;il;';owiększone o aktualną

§11

' :i:H-ł,'kazują 
nastęPujące adresy dla doręczeń korespondencji ariązanej

a) Użyczający - 62-250 Czerniejewo, ul. Poznańska 8,b) Biorący - 62-241żyd"*;i;L xopemiła 13.2' §tronY są zÓEowiązane do *.ńffiło- no*1"o"miania się na piśmie o emianiepotłtyższych adresów, .ps . 
rvgoń;'. uznania korespondencji wysłanej

ffi:rff:a§owY 
adres i owultr,ÓTń"'"*irńrn§ d;fiocztę za skuiecznie

3' KoresPondencja będzie doręczana za gilemnym. poświadczeniem odbiorulub wysłana pocztą ia zwrotnym poswińzeniem odbioru.

Urrąd Mi:,-łj i {ir*iny t;i*rnl*jł*ł
u]. Poznuńska $

62-210 Czerniejp wl



§12

ilr;j§t"rj#';,Hr:li"ĘT:ełrrienia 
do umowy użyczenia wymagają formy pisemnej

§13

ffir§:i^:l,n§|}'"nulowanych niniejszą umową mają zastosowanie pzepisy

§14
w razie sporów m99ą"Jc! wynikać z. realizacji niniejszej umowy właściwym do ichrozstzyg nięcia będzie Sąd wt,isciwy o la sieozńy' ólió.rią."go.

§15
Umowę spoządzoT y. Ęec!. jednobzmiących egzemplażach, z których dwaotrz}muje UĘczający, a jeden eio'rący.

użvczruącv
lRLitlfl/,l ,.Ę;

ł '!"l, ł
mgr liu,rhłI:;..,_ .. ,, , ,r,r,,§łł;

,,oplcY

§Ts§n*rY§II r,ł I§ prLIKf, l{
ul, Kopernika lJ, ó2-2ł1 Źydawa

RECON 30075s762

{ńn*ę tŁ-hfu
1N"*oG,*Ł



a

Aneks nr 2l2O13
do umowy użyczenia lokelu użytkowego z dnla 4 maia 2009 roku

W dniu 24 kwietnia 2013 roku pomiędzy: 
_ 3urmlstrzaGfi i Ćrsrnta|mo reprezentowaną prz9? 9, _Denu§ Gry_choweĘ -

mi"ad t Gmlny Czemli|ewo, zawaną dalej ,,Użycz{ącym",
a
ŚOr"..r"zgniem PEL|I(AN, z siedzibą ry żydowie przy ul, Kopernika 13,

zarejestrowanym w Krajowym Reiestrze Sądowym Rejestr §towarzyszeń,

pod numerem 00002947'|3, reprezentowanym przez:

1. p. Tomru:l Woźnhkr - Pronaaa,
2. p. lwonę Pglck - §ekrctrrzr,
zwanym daĘ o Bloącym do używnnl.",

został zawarty aneks do umowy użyczenia lokalu uźytkowego z dnia 4 maja 2009 r,

o następującejtreści:

Umowę użyczenia z dnia
do dnle 30.04.20{6 r.

§1

04.05.2009 r. przsdłuŁ tię o kolaino dwe lab, {,

§2

Pozo$b nłerunki tlrrrolry Bezo*taĘbez zmian,

§4

Postanowienia aneksu obowiązująod dnia 1 maja 2013 r,

§5

Aneks spoządzono w trzech jednobrzmiących ązemplarzach, z których dwa

otzymuje Użyczający, a jeden Biorący,

UŻYCZAJĄCY BloRAcY W UŻYCZĘNIE

-{],,w P.,rąłrb_
-Vrłona" G,,eŁ

Spoządzib:
Małgorzata Purol



UMowA użyczBxrł
rawartaw dniu ż3,08.2013 roku'

Pomiędza GndINĄ CZERNIEJEWO mająpą§wąsiedziĘ w Czemiejewie, ul. Pozrrańska 8,
zwanądalej w tekście umowy Użyczającym, w której imieniu występuje na podstawie

Pisemnego upoważrrienia Burmisbza Miasta i Gminy Czerniejewo:

Zbigniew §ujak

a
Ludowyn Klubem §portowym
,rCzlrni' CzernĘewo

ałanym dalej wtekścię umowy Bioącym w użyczenie

reprczgntowanym ptzęzi

Mateusz kuliński
konrad wóbel

- Prezes
- Skarbnik

§1

Użyczajryy daje, a Biorąpy w tźyczenie przyjmuje
spofiowy oraz szatnie sportowe (trzy pomieszczenia)
sportowym w Czemiejewie przy ul. Gen. Lipskiego 5.

do bezpłafrrego użytkowania stadion
mieszłz,ące się w budynku na boisku

Umowa zosĘie zewarta na okres od 24,0EJ013 roku do dnia 23.08.2015 roku.
Po uPłYwie okresu tnvania umowy, Biorący w użyczenie jest zobowiązany niezwłocanie
wydać Użyczającemu w stanie nie pogorszonym przedmiot użyczenia.

§3 
/t

Bioący w lźyczsńe zobowiąpuje'się tżytkowaó przedmiot tlĘcz,eńa zgodnie z jego
Ptz.eanaczeńem oraz zobowiryuje się nie oddawać jego do ufiania osobom tzecim.
UĘcnięy zasr..rlaga sobie w czasie obowiq3ywania umowy prawo do pienvszeństwa
korzystania z przedmiotu użyezenia przed Biorącym w użyczenie.

§4

Bioący w użyczenie zobowiąuje się do dokonywania wszelkich napraw przedmiofu
lłżycz*riąktóre sąkonieczne w czasie trwania umowy.

.§5
l. W sprawacĘ których nie reguluje niniejsza umową Ędą miały zastosowanie

odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Niniejsą umowa została spo@zona w czterech egzemplazach, po dwa dla każdej ze

stron.

GMINA CZEBNIEJEWO
. ul. Poznańska 8

62-260 Czerniejewo
NIP 784-229-9?-ż4

- Z-ca Burmistrza

§2

1.

2.

1.

2.

BIORĄCY W UŻYCZENIEp. B,l

irtpa \ l

sxp{ltł ci{trqv

( ,*rrlłu,ńyuou
si",WM


