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Załącznik nr 3  do Regulaminu Wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego  

 
 

 

UMOWA UŻYCZENIA nr ................................. 
zawarta w związku z realizacją projektu  

"Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców gminy Świlcza" 
 
 
 

 

zawarta dnia ........................................... w ........................................... pomiędzy:  

Gminą Świlcza - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świlczy , 36-072 Świlcza 168 ( NIP 517 004 56 13) 

zwanym dalej „Użyczającym”, 

a 

Panem/Panią   

zam.:   

legitymującym/cą się dowodem osobistym: ........................................................................................................... 

zwanym dalej „Biorącym do używania”.  

Osoba do kontaktów w rodzinie .................................................... nr tel. ......................................................................... 
 

§ 1 

Przedmiotem użyczenia jest sprzęt pielęgnacyjny/rehabilitacyjny/wspomagający ...........................................................  

...................................................................................................nr inwentarzowy .............................................................. 
 
 

§ 2 

Biorący do używania oświadcza, że zapoznał się z: 

a) Regulaminem Wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego, 

b) Regulaminem Rekrutacji uczestników do projektu pn. "Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego 

i wspomagającego dla mieszkańców gminy Świlcza", 

c) zasadami użytkowania przedmiotu użyczenia, jego właściwościami i przeznaczeniem. 
 
 

§ 3 

Użyczający oddaje Biorącemu do nieodpłatnego używania przedmiot wypożyczenia wymieniony w §1 zwany dalej 

przedmiotem na okres od dnia ....................................................... do dnia  ................................................ Po upływie 

niniejszego terminu Biorący do używania zobowiązuje się do zwrotu przedmiotu w stanie nie pogorszonym, jednakże 

Biorący do używania nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego jej 

używania. 
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W przypadku konieczności przedłużenia okresu korzystania z użyczonego przedmiotu, na prośbę Biorącego do 

używania złożoną w terminie do 7 dni przed planowanym pierwotnie terminem zwrotu na wniosku, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 5, Użyczający może przedłużyć okres użyczenia na podstawie aneksu do niniejszej umowy. 
 

§ 4 
Biorący do używania odpowiada finansowo za wszelkie szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego używania 
przedmiotu. 

 
§ 5 

Użyczający uprawniony jest do sprawdzania danych przedstawionych przez Biorącego do używania oraz kontroli 

sposobu używania przedmiotu. W przypadku stwierdzenia wykorzystywania przedmiotu niezgodnie z jego 

przeznaczeniem lub jego zniszczenia, Użyczający ma prawo wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym 

i obciążyć Biorącego do używania kosztami ewentualnej naprawy. Biorący do używania zobowiązany jest wówczas do 

niezwłocznego zwrotu przedmiotu. 
 

§ 6 
Wszelkie ewentualne zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
 

§ 7 
W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 
 

§ 8 
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
 
 
 
 
     ……………………..............                                                                      …………………………….. 
 Użyczający:                                                                                         Biorący do używania: 


