
Załącznik Nr 2 do Programu 

UMOWA GK ………...…….. 
 

użyczenia naziemnego zbiornika na wody opadowe w ramach  
Programu ekologicznego „Jestem eko! Łapię deszcz”   

zawarta dnia .................................. ………………..roku w Zielonkach pomiędzy: 
 

 

Gminą Zielonki z siedzibą władz w Zielonkach ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-

087 Zielonki, NIP 513 00 38 162, reprezentowaną 

przez ……………………………………………………………………….… 
Wójta Gminy Zielonki zwaną dalej Użyczającym, 
 
a 
 
……………………………………..………………………………………… 
zamieszkałą/ym 
w  ………………….………………………….……  przy  ul.  …………..………..………….. 
PESEL ……….…………..……., w imieniu którego działa ………………………..…………, 
 
zwaną/zwanym dalej Biorącym do używania 
 
 
lub 
 
 przy ul. ……………….………. 
w ………….……….., REGON………, NIP ……., reprezentowaną przez: 
………………………. 
 
zwaną/zwanym dalej Biorącym do używania 

 
§ 1 

1. Użyczający przekazuje w bezpłatne używanie Biorącemu do używania naziemny 

zbiornik na wody opadowe:  

L.p. Typ Pojemność Wartość  

brutto(zł/szt) 

Sztuk 

1    1 

 

na okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

2. Biorący do używania oświadcza, że użyczenie to przyjmuje. 

3. Biorący do używania z chwilą podpisania umowy potwierdza odbiór zbiornika. 

4. Zbiornik będzie zamontowany i używany na terenie nieruchomości położonej 

w …………………. przy ul. ............................…, nr działki ………… 

obręb ……………………. 

§ 2 

1. Biorący do używania odbiera zbiornik z miejsca wskazanego przez Referat Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Gminy Zielonki i zobowiązuje się do jego zamontowania do systemu 



rynnowego budynku zlokalizowanego na nieruchomości wskazanej w niniejszej umowie 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy. 

2. Biorący do używania zapewnia należyte użytkowanie i zabezpieczenie zbiornika oraz 

wszystkie naprawy, niepodlegające gwarancji, wynikłe podczas eksploatacji zbiornika. 

Biorący do używania zobowiązuje się między innymi do odpowiedniego zabezpieczenia 

zbiornika na czas mrozów (tj. temperatury poniżej 0oC). 

3. Biorący do używania odpowiada za zbiornik w razie jego przepadku, w szczególności w 

razie kradzieży z posesji, gdzie został zamontowany. 

4. W przypadku zniszczenia zbiornika lub trwałego uszkodzenia uniemożliwiającego dalsze 

używanie, powstałego z winy Biorącego do używania, a także niezgodnego z umową 

używania będzie on zobowiązany do zwrotu na rzecz Gminy Zielonki wartości zbiornika 

pomniejszonej o 1/36 wartości zbiornika za każdy miesiąc użytkowania.  

§ 3 

1. Biorący do używania zobowiązuje się do wykorzystania zbiornika w celu gromadzenia 

wody opadowej powstałej na nieruchomości określonej w § 1 ust. 4 niniejszej umowy, 

która następnie zostanie przez niego wykorzystywana w celu podlewania ogrodu, 

trawnika na tej nieruchomości. 

2. Biorący do używania zobowiązany jest do 30 listopada każdego roku 

obowiązywania umowy do pisemnego potwierdzenia stanu posiadania zbiornika i 

sprawozdania z jego wykorzystania. 

§ 4 

Biorący do używania zobowiązuje się, że nie odda przedmiotu użyczenia osobie trzeciej do 

używania, bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Użyczającego. 

§ 5 

Po upływie terminu używania określonego w § 1 ust. 1 umowy przedmiot użyczenia 

określony w § 1 ust. 1 przejdzie na własność Biorącego do używania. 

§ 6 

Użyczający zastrzega sobie prawo kontroli sposobu wykorzystania zbiornika i wykonania 

dokumentacji multimedialnej w okresie trwania umowy. W tym zakresie Biorący do używania 

wyraża zgodę na wejście na teren nieruchomości, na której zamontowany jest użyczony 

zbiornik dla pracowników Urzędu Gminy Zielonki. 

§ 7 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 



§ 8 

Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 

wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. W takim przypadku Biorący do używania zobowiązany jest do niezwłocznego 

zwrotu  Użyczającemu przedmiotu użyczenia w stanie niepogorszonym ponad normalne 

zużycie. 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

§ 10 

Spory wynikające z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny 

miejscowo właściwy dla siedziby Użyczającego. 

§ 11 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Użyczającego, 

1 egzemplarz dla Biorącego do używania. 

 

 BIORĄCY DO UŻYWANIA      UŻYCZAJĄCY                                                                        


