
UMOWA UŻYCZENIA
POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE

zawarta w dniu …....................................... w Rudzińcu
pomiędzy:
Gminą Rudziniec z siedzibą w Rudzińcu przy ulicy Gliwickiej 26, posiadającą nadany NIP
REGON                                 reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Rudziniec – mgr Krzysztofa Obrzuta
zwanym w dalszej części umowy UŻYCZAJĄCYM
a:
…..........................................................................................................................................................................
zamieszkałym w …..............................................................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy BIORĄCYM

§ 1
1.  Użyczający  na  mocy  niniejszej  umowy  oświadcza,  że  oddaje  Biorącemu  w  bezpłatne  użyczenie 
stanowiące jego własność nowy/e pojemnik/i  na odpady komunalne o pojemności:
…..................................................
…..................................................
w ilości............... sztuk
zwane dalej „pojemnikami”, na okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2.  Każda  ze  stron  może  wypowiedzieć  niniejszą  umowę  z  zachowaniem  1-miesięcznego  okresu 
wypowiedzenia.
3. Umowa ulega rozwiązaniu bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Biorący utraci status 
osoby władającej nieruchomością określoną w § 3 ust 1 nin. umowy.

§ 2 
1. Biorący oświadcza, że zapoznał się ze stanem pojemnika/ów i nie wnosi zastrzeżeń co do jego wyglądu, 
stanu technicznego i jakości.
2. Biorący potwierdza odbiór pojemnika  w dniu podpisania nin. umowy.

           
 § 3             

1.  Biorący  zobowiązuje  się  używać  pojemnik/i  w  sposób  odpowiadający  jego  przeznaczeniu 
i  właściwościom,  tj.  dla  gromadzenia  odpadów  komunalnych  na  nieruchomości  położonej 
…................................................., a także zgodnie z niniejszą umową.
2. Biorący nie może oddać pojemnika osobie trzeciej do używania bez zgody Użyczającego.
3.  Biorący ponosi  wszelkie koszty utrzymania pojemnika,  a także wszelkie inne koszty związane z jego 
eksploatacją, w szczególności jest obowiązany do utrzymania pojemnika we właściwym stanie sanitarnym 
i technicznym.
4. Biorący odpowiada za utratę lub trwałe zniszczenie pojemnika.
5.  W  przypadku  utraty  lub  trwałego  zniszczenia  pojemnika  Biorący  jest  zobowiązany  do  zapłaty  kary 
umownej:
-  w wysokości 100 zł , jeżeli utrata lub trwałe zniszczenie pojemnika nastąpiło w ciągu pierwszego roku 
obowiązywania umowy, 
-  w  wysokości  50  zł,  jeżeli  utrata  lub  trwałe  zniszczenie  pojemnika  nastąpiło  w  następnych  latach 
obowiązywanie umowy.
6. Po ustaniu umowy, przedmiot użyczenia staje się własnością Biorącego. 

      7. Użyczający zastrzega sobie prawo kontroli właściwego wykonywania przez Biorącego obowiązków 
określonych umową

§ 4
1.  Wszelkie  zmiany  umowy  mogą  nastąpić  jedynie  za  zgodą  stron  w  formie  pisemnej  pod  rygorem 
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego.

§ 5
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Użyczającego i dla 
Biorącego.

Biorący:                                                                                                                      Użyczający:


