
Zarządzenie nr 154/2019
Burmistrza Wołczyna

 z dnia 06 września 2019 roku

 w sprawie określenia wzoru umowy użyczenia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r., poz. 506) oraz § 9 punkt 4 Uchwały nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29
grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie
rozwoju sportu na obszarze Gminy Wołczyn (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 16, poz. 194 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:

§ 1.

1.  Ustalam  wzór  umowy  użyczenia  gminnych  obiektów  i  urządzeń  sportowych  i  sportowo-
rekreacyjnych  na  zajęcia  i  imprezy  sportowe  oraz  organizację  rozgrywek  sportowych,  zawieranej
pomiędzy Gminą Wołczyn i klubem sportowym korzystającym ze wsparcia w formie rzeczowej na
realizację celu publicznego gminy z zakresu sportu.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                             

       Burmistrz 

                                                                                                            mgr Jan Leszek Wiącek

                                                                                                          



Załącznik do Zarządzenia nr 154/2019
Burmistrza Wołczyna z dnia 06 września 2019 r. 

Nr  …….../2019

UMOWA UŻYCZENIA

zawarta w dniu ………………. r., pomiędzy :
Gminą Wołczyn, ul. Dworcowa 1, 46 – 250 Wołczyn, NIP 751-175-03-49
reprezentowaną przez :  Burmistrza  Wołczyna   -  ……………………………………………………..
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – ……………………………………….
zwaną w dalszej treści umowy „Użyczającym”
a:
Klubem  Sportowym  …………………….. z  siedzibą  w  ……………………………..  ,...-…...
…………………………...
reprezentowanym przez : Prezesa Klubu Sportowego …………………………... -  …………………
przy kontrasygnacie ………………………………….. – ………………….,
zwanym dalej „Biorącym w użyczenie” o następującej treści:

§ 1
Przedmiot niniejszej umowy
1.  Przedmiotem  umowy  użyczenia  jest  nieruchomość  gruntowa  oznaczona  ewidencyjnie  jako
działka nr ……. , położona w obrębie ewidencyjnym ………….., na której znajdują się:
1) ………………………………………..
2) ………………………………………..
2.  Użyczający,  jako  właściciel  nieruchomości  –  użycza  i  oddaje  Biorącemu  w  użyczenie
nieruchomość
gruntową opisaną w ust.1 niniejszej umowy w bezpłatne użytkowanie.

§ 2
Podstawowe prawa i obowiązki stron niniejszej umowy.
1.  Biorący w użyczenie  oświadcza, że zna stan rzeczy i zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tego
tytułu
wobec Użyczającego.
2. Biorący w użyczenie nie ma prawa zmieniać przeznaczenia przedmiotu umowy o którym mowa w
§  1  , obciążać,  ani  oddawać  innym  osobom  pod  jakimkolwiek  tytułem,  choćby  częściowego
udostępnienia.
3.  Biorący  w  użyczenie  nie  ma  prawa  wznosić  na  nieruchomości  żadnych  obiektów,  w  tym
budowlanych bez wcześniejszej zgody Użyczającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie.
4. Biorący w użyczenie zobowiązuje się korzystać z nieruchomości z przeznaczeniem na:
a)  organizowanie  zawodów sportowo-rekreacyjnych,  festynów sportowych  oraz  na  organizowanie
meczy piłkarskich drużyn zrzeszonych, drużyn szkolnych i drużyn nie zrzeszonych,
b) realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
5.  Biorący  w  użyczenie  zobowiązany  jest  utrzymywać  nieruchomość  o  której  mowa  w  § 1 w
należytym stanie estetycznym.
7.  Biorący  w  użyczenie  zobowiązuje  się  udostępniać  nieruchomość   o  której  mowa  w  § 1, do
korzystania  każdorazowo,  nieodpłatnie  przez  mieszkańców  Gminy  Wołczyn  w  terminach
uzgodnionych z Użyczającym.
8.  Biorący  w użyczenie  zobowiązuje  się  udostępniać   nieruchomość   o  której  mowa  w § 1  do
korzystania każdorazowo, na potrzeby wszelkich imprez organizowanych przez Gminę Wołczyn lub
jej  jednostki  organizacyjne  i  pomocnicze  oraz  innym  organizacjom  społecznym  w  terminie
uzgodnionym z Użyczającym.



9. Biorący w użyczenie oświadcza, że jako organizatorowi zajęć i zawodów sportowych oraz zajęć i
imprez rekreacyjnych i rekreacyjno–sportowych prowadzonych z osobami niezrzeszonymi w klubie
znane mu są przepisy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom meczów, widzom i innym
osobom przebywających na terenie nieruchomości  o której mowa w § 1  i zobowiązuje się do ich
przestrzegania w całym okresie trwania umowy. Odpowiedzialność cywilną za bezpieczeństwo osób
przebywających na terenie użyczonego przedmiotu niniejszej umowy podczas organizowanych imprez
ponosi organizator imprezy.
10. Biorący w użyczenie oświadcza, że przyjmuje do stosowania uchwałę nr XLVIII/326/2018 Rady
Miejskiej  w  Wołczynie   z  dnia  29  sierpnia  2018  r.   w  sprawie  wprowadzenia  Regulaminu
organizowania na terenie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej meczów piłki nożnej
niemających charakteru masowej imprezy sportowej.

§ 3
Czas trwania umowy. Rozwiązanie umowy.
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Strony umowy mogą niniejszą umowę wypowiedzieć bez podania przyczyn z zachowaniem
jednomiesięcznego  okresu  wypowiedzenia,  ze  skutkiem  na  koniec  miesiąca  kalendarzowego,  z
przyczyn innych niż zawartych w umowie.
3.  Użyczający  może  rozwiązać  umowę  w  trybie  natychmiastowym  i  żądać  natychmiastowego
przywrócenia poprzedniego stanu nieruchomości w przypadku, gdy Biorący w użyczenie:
a) używa nieruchomość sprzecznie z właściwościami, przeznaczeniem i umową,
b) przekaże nieruchomość osobie trzeciej do używania bez zgody Użyczającego.

§ 4
Nakłady.
1.  Biorący  w  użyczenie  zobowiązuje  się  do  utrzymania  nieruchomości  i  jej  oddania  w  stanie
niepogorszonym.
2.  Biorący w użyczenie  może po uzyskaniu pisemnej zgody Użyczającego  dokonywać przeróbek i
ulepszeń  przedmiotu  użyczenia,  o  ile  będą  one  zgodne  z  celem  użyczenia  oraz  przepisami
obowiązującego prawa. Poniesione nakłady nie podlegają zwrotowi ani rozliczeniu w inny sposób, a
trwałe ulepszenia pozostaną własnością Użyczającego.
3.  Użyczający  zobowiązuje  się do wykonywania  wszelkich czynności  związanych z przedmiotem
niniejszej umowy, które będą dotyczyć utrzymania nieruchomości (w tym dostęp do mediów) w celu
przeprowadzenia czynności, o których mowa w § 2 pkt 9.

Biorący  w  użyczenie  nie  ma  prawa  zmieniać  przeznaczenia  nieruchomości,  w  szczególności
zobowiązuje się:
a) nie dokonywać na nieruchomości głębokich wykopów, rowów, odwodnienia itp., 
b)  powstrzymać się od wyrównywania powierzchni, sadzenia drzew, umieszczania kamieni,  bruków
itp. - bez wcześniejszej zgody Użyczającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie.

§ 5
Postanowienia końcowe.
1.  Strony  postanawiają  zgodnie  rozwiązać  zawartą  między  sobą  umowę
………………………………..,  zawartą  dnia  ……………………………………,  w
………………………………….., która ulega rozwiązaniu z dniem podpisania niniejszej umowy.
2.  Umowę niniejszą  zawarto w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach,  po jednym dla  każdej  ze
stron.
3. Spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby
Użyczającego.
4.  Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  niniejszej  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem
nieważności.
5. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.



                Użyczający      Biorący w użyczenie

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


