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Załącznik nr 18 

 

UMOWA UŻYCZENIA RZECZY 

zawarta w dniu ……………………. w ………………………………………… pomiędzy: 

Przeworskie Koło Turystyki Rowerowej „Leliwa” z siedzibą w Przeworsku przy ulicy 

Jagiellońska 10a o numerze NIP: 7941797744 REGON: 180557355 reprezentowanym przez 

Zarząd Koła w osobach: 

1) ……………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………… 

3) …………………………………………..………………………………………………….. 

4) …………………………………………………………………………………………….... 

w treści umowy Użyczającym, 

 

a 

 

Członkiem Przeworskiego Koła Turystyki Rowerowej „Leliwa” 

……….……………………………………………………………………………................., 

o numerze PESEL ……..…………………., zamieszkałym w …………………………….. 

przy ul. ………………………………………………., zwanym w treści umowy Biorącym, 

o następującej treści: 

 

§ 1 

 

Użyczający zobowiązuje się zezwolić Biorącemu na bezpłatne używanie oddanych mu 

rzecz(y): ………………………………………………………………………………………. 

 

§ 2 

 

Użyczający użycza i daje w bezpłatne użytkowanie Biorącemu opisane w § 1 rzeczy na okres 

od dnia ……………… do dnia ……………….. . Po upływie powyższego terminu Biorący 

zobowiązuje się użyczone rzeczy zwrócić bez wezwania i w stanie niepogorszonym. 

 

§ 3 

 

Biorący przez podpisanie niniejszej umowy potwierdza, że rzeczy o których mowa w § 1 

zostały mu wydane, zapoznał się z ich stanem technicznym i nie wnosi co do niego żadnych 

zastrzeżeń. 

§ 4 

 

Biorący zobowiązuje się do używania rzeczy, o których mowa w § 1 zgodnie z ich 

przeznaczeniem. Oświadcza, że bez pisemnej zgody Użyczającego, nie powierzy użyczonych 

rzeczy innej osobie. 

§ 5 

 

Wszelkie koszty z tytułu korzystania z rzeczy użyczonych przez cały czas trwania umowy 

poniesie Biorący. 
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§ 6 

 

Wszelkie koszty napraw i ulepszeń, których dokonanie stanie się konieczne w trakcie trwania 

umowy poniesie Biorący. 

§ 7 

 

Biorący rzeczy nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem 

prawidłowego używania. 

§ 8 

 

Biorący jest odpowiedzialny za przypadkową utratę lub uszkodzenie rzeczy, jeżeli jej używał 

w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy 

 

§ 9 

 

Jeśli Biorący używa rzeczy w sposób niezgodny z właściwością bądź przeznaczeniem, 

Użyczający może zażądać zwrotu rzeczy. 

 

§ 10 

 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą mieć zastosowanie 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 11 

 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 12 

 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

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

             Użyczający    

…………………………….. 

               Biorący  

  

 


