
UMOWA UŻYCZENIA nr…………………/2017 

 

zawarta w dniu …………………………2017r. w Bestwinie pomiędzy: 

1. Gminą Bestwina, ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina, 
reprezentowaną przez Zastępcę Wójta- Marcina Kanik, 
zwanego dalej „Użyczającym”  
a 

2. Panią/Panem 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Zamieszkałą/ zamieszkałym w  
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Nr PESEL………………………………………………………………………………………………………………… 
Zwanym(ą) dalej  „biorącym w użyczenie”, 
 
 
 

§ 1 

1. Użyczający przekazuje w bezpłatne użytkowanie biorącemu w użyczenie kompostownik: 

TYP:………………………., pojemność- 800 l, wartość brutto……………… (zł/szt.), 

Na okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

2. Kompostownik będzie użytkowany na terenie nieruchomości położonej w gminie Bestwina 

oznaczonej numerem adresowym………………………………………………………….……………………………….. 

………………………………….……………………………………………………………………………………………………………  . 

3. Biorący w użyczenie nie jest uprawniony do użyczenia, podnajęcia lub oddania do korzystania 

kompostownika na innej podstawie osobie trzeciej. Naruszenie powyższego postanowienia 

Strony uznają za używanie kompostownika w sposób niezgodny z umową. Biorący w użyczenie 

będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz Gminy Bestwina 1/36 wartości kompostownika za 

każdy miesiąc użytkowania niezgodnego z umową.  

 

§ 2 

1. Biorący w użyczenie zapewnia należyte użytkowanie i zabezpieczenie oraz wszystkie naprawy, 

niepodlegające gwarancji, wynikłe podczas eksploatacji kompostownika. 

2. W przypadku zniszczenia kompostownika lub trwałego uszkodzenia uniemożliwiającego dalsze 

użytkowanie, powstałego z winy biorącego w użyczenie, będzie on zobowiązany do zwrotu na 

rzecz Gminy Bestwina wartości kompostownika pomniejszonej o 1/36 wartości kompostownika  

za każdy miesiąc użytkowania.  

 

 

 



§ 3 

Biorący w użyczenie zobowiązuje się do wykorzystania kompostownika w celu 

kompostowania wytworzonych przez siebie odpadów zielonych oraz odpadów kuchennych 

ulegających biodegradacji zgodnie z instrukcją dołączoną do kompostownika. 

 

§ 4 

Po upływie terminu używania określonego w § 1 pkt 1 kompostownik ulega pełnej amortyzacji 

co zostanie potwierdzone protokołem, zaś kompostownik pozostaje do wyłącznej dyspozycji 

biorącego w użyczenie.  

 

§ 5 

Użyczający zastrzega sobie prawo kontroli sposobu wykorzystania kompostownika w okresie 

trwania umowy. 

 

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 7 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach:  

1 egzemplarz  dla Użyczającego  

1 egzemplarz dla biorącego w użyczenie. 
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