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UMOWA UŻYCZENIA Nr P/272/3/GN/53/21 

zawarta dnia 07 stycznia 2021r.  w Milanówku , pomiędzy:  

Gminą Milanówek z siedzibą w Milanówku przy ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek,  

REGON 013269150, NIP 529–179–92–45,  

reprezentowaną przez: 

Zastępcę Burmistrza Miasta Milanówka – Ryszarda Rabana,  

zwanego dalej „UŻYCZAJĄCYM”,  

a 

Spółką Wodną Milanówek z siedzibą w Milanówku przy ul. Spacerowej 4, 05-822 

Milanówek, Regon 145 962 005, NIP 529-179-90-67 wpisaną do Katastru Wodnego 

prowadzonego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie pod numerem 

507,  

reprezentowaną przez: 

Grażynę Klimkowską – Przewodniczącego Zarządu, 

Agatę Kubek – Zastępcę Przewodniczącego Zarządu,  

zwaną dalej „BIORĄCYM W UŻYCZENIE” 

UŻYCZAJĄCY i BIORĄCY W UŻYCZENIE zwani są dalej łącznie „STRONAMI” lub każdy z osobna - 

„STRONĄ”. 

Reprezentanci STRON oświadczają, że są w pełni uprawnieni do zawarcia niniejszej umowy 

oraz, że ich umocowania nie wygasły ani nie zostały ograniczone. W szczególności działający 

w imieniu BIORĄCEGO W UŻYCZENIE oświadcza, że posiada wymagane zgody niezbędne do 

skutecznego zawarcia niniejszej umowy oraz jej wykonania. 

§1 [przedmiot użyczenia] 

1. UŻYCZAJĄCY oddaje BIORĄCEMU W UŻYCZENIE, na warunkach określonych niniejszą umową, 

pomieszczenie, znajdujące się na piętrze dwukondygnacyjnego budynku murowanego 
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przy ul. Spacerowej 4  oznaczone na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej umowy, 

o powierzchni użytkowej 9,57 m2 (dalej: „przedmiot użyczenia”). 

2. UŻYCZAJĄCY oświadcza, że jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej, 

położonej w Milanówku przy ul. Spacerowej 4, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

działka ew. nr 30/4 w obr. 05-20, o pow. 3247 m2, dla której prowadzona jest przez Sąd 

Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr 

WA1G/00039573/7.  

3. Nieruchomość opisana w ust. 2 zabudowana jest budynkami, stanowiącymi własność 

Gminy Milanówek: 

a. jednokondygnacyjnym budynkiem murowanym (kotłownia)  

o powierzchni użytkowej 73,89 m2; 

b. dwukondygnacyjnym budynkiem murowanym (budynek główny)  

o powierzchni użytkowej 1619,57 m2. 

4. BIORĄCY W UŻYCZENIE będzie korzystał również z części wspólnej budynku, tj. korytarza 

oraz toalety znajdującej się na piętrze, oznaczonej na załączniku graficznym nr 1. 

§2 [cel użyczenia] 

UŻYCZAJĄCY  oddaje BIORĄCEMU W UŻYCZENIE przedmiot użyczenia do używania przez okres 

trwania umowy na siedzibę i prowadzenie przez niego działalności statutowej w 

wymiarze 4 (czterech) dni roboczych w tygodniu. BIORĄCY W UŻYCZENIE ma dodatkowo 

prawo przechowywać dokumenty związane ze swoją działalnością statutową w 

pomieszczeniu stanowiącym przedmiot użyczenia przez cały okres trwania niniejszej 

umowy. 

§3 [okres użyczenia] 

Umowa użyczenia zostaje zawarta od dnia 07 stycznia 2021r. na czas nieoznaczony. 

§4 [adresy doręczeń] 

1. Wszelka korespondencja dla STRON będzie kierowana na adresy wskazane na wstępie 

niniejszej umowy. 

2. STRONY zobowiązują się do zawiadamiania o wszelkich zmianach wskazanych wyżej 

adresów dla doręczeń pisemnie, za potwierdzeniem odbioru, w terminie 7 dni od 

zaistnienia zmiany pod rygorem uznania za skuteczne doręczenia dokonanego na ostatni 

wskazany adres. 
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§5 [przekazanie przedmiotu użyczenia] 

1. Wydanie BIORĄCEMU W UŻYCZENIE przedmiotu użyczenia nastąpi w dniu rozpoczęcia biegu 

terminu opisanego w § 3. W dacie wydania przedmiotu użyczenia STRONY sporządzą 

protokół zdawczo-odbiorczy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy, 

dokumentujący stan techniczny przedmiotu użyczenia oraz znajdujących się w nim 

urządzeń i przedmiotów. Protokół ten stanowić będzie podstawę rozliczenia STRON 

w dacie zwrotu przedmiotu użyczenia UŻYCZAJĄCEMU po zakończeniu obowiązywania 

umowy. 

2. BIORĄCY W UŻYCZENIE oświadcza, że stan techniczny i użytkowy przedmiotu użyczenia oraz 

znajdujących się w nim urządzeń i przedmiotów jest mu znany, nie wnosi do niego 

zastrzeżeń i zrzeka się względem UŻYCZAJĄCEGO wszelkich roszczeń z tego tytułu, 

w szczególności z tytułu wad przedmiotu użyczenia. 

§6 [zobowiązania biorącego w użyczenie] 

1. BIORĄCY W UŻYCZENIE zobowiązuje się do użytkowania przedmiotu użyczenia zgodnie z jego 

przeznaczeniem oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 

2. BIORĄCY W UŻYCZENIE nie może bez uprzedniej pisemnej zgody UŻYCZAJĄCEGO oddawać 

przedmiotu użyczenia osobom trzecim do korzystania pod jakimkolwiek tytułem 

prawnym. 

3. BIORĄCY W UŻYCZENIE nie może zmienić przeznaczenia części lub całości przedmiotu 

użyczenia bez uprzedniej pisemnej zgody UŻYCZAJĄCEGO. 

4. BIORĄCY W UŻYCZENIE zobowiązuje się używać przedmiotu użyczenia zgodnie z zasadami 

prawidłowej gospodarki, a w szczególności do: 

a. utrzymywania na właściwym poziomie technicznym przedmiotu użyczenia 

i użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem określonym w § 2, w tym 

zapewnienia bieżących napraw i konserwacji, 

b. przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów 

przeciwpożarowych, przepisów sanitarnych w związku z korzystaniem 

z przedmiotu oddanego do używania, 

c. utrzymywania przedmiotu użyczenia w porządku i czystości, 

d. zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z przedmiotu oddanego do 

używania. 
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5. BIORĄCY W UŻYCZENIE pokrywa koszty związane z wykonywaniem obowiązków 

wymienionych w ustępie 4. 

6. BIORĄCY W UŻYCZENIE w sposób proporcjonalny pokrywa koszty eksploatacji budynku, 

w którym mieści się przedmiot użyczenia, w tym koszty: energii elektrycznej, gazu, wody 

i odprowadzenia nieczystości oraz opróżniania pojemników na śmieci w wymiarze 

wynikającym z § 2, tj. średnio 4 dni roboczych w tygodniu. Koszty obciążające BIORĄCEGO 

W UŻYCZENIE będą obliczane w sposób następujący: 

𝐾 =
𝑃𝑢
𝑃𝑏𝑢𝑑

×
4

5
× 𝐹𝑣 =

9,57𝑚2

1693,46𝑚2
×
4

5
× 𝐹𝑣 = 0,46% × 𝐹𝑣 

𝑃𝑢- powierzchnia użytkowa przedmiotu użyczenia 

Pbud- łączna powierzchnia użytkowa budynków na działce nr 30/4 w obr. 05-20 

Fv- koszt dostawy mediów, odbioru odpadów itp. wg faktury otrzymanej przez UŻYCZAJĄCEGO za całą nieruchomość. 

7. Podstawą obciążenia BIORĄCEGO W UŻYCZENIE kosztami, o których mowa w ustępie 6 jest 

refaktura wystawiona przez UŻYCZAJĄCEGO na podstawie faktury otrzymanej od dostawcy 

mediów / usługodawcy. 

8. Refaktura, o której mowa powyżej, będzie płatna w terminie 14 dni od daty jej 

otrzymania przez BIORĄCEGO W UŻYCZENIE.  

9. BIORĄCY W UŻYCZENIE zobowiązany jest do bieżącego, pisemnego informowania 

UŻYCZAJĄCEGO o wszelkich zagrożeniach i problemach dotyczących możliwości 

prawidłowego korzystania z przedmiotu użyczenia, w celu zapewnienia ciągłości 

korzystania z obiektu oraz wyprzedzenia ewentualnych potrzeb inwestycyjnych lub 

remontowych. 

10. BIORĄCY W UŻYCZENIE każdorazowo informuje pisemnie UŻYCZAJĄCEGO o wszelkich 

uszkodzeniach przedmiotu użyczenia, choćby powstały z winy osób trzecich bądź 

zdarzeń losowych w terminie do 3 dni roboczych od ich zaistnienia. 

11. BIORĄCY W UŻYCZENIE ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu 

użyczenia będące skutkiem działań osób reprezentujących BIORĄCEGO W UŻYCZENIE bądź 

osób trzecich, które znajdowały się w budynku, w którym znajduje się przedmiot 

użyczenia jedynie w związku z załatwieniem spraw związanych z działalnością statutową 

BIORĄCEGO W UŻYCZENIE.  

12.  BIORĄCY W UŻYCZENIE nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przedmiotu użyczenia 

będące skutkiem działania siły wyższej oraz wyłącznej winy UŻYCZAJĄCEGO.  

13. BIORĄCY W UŻYCZENIE zabezpieczy własnym kosztem i staraniem  znajdującą się w obrębie 

przedmiotu użyczenia dokumentację związaną ze swoją działalnością statutową, przed 

dostępem osób trzecich 
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14. BIORĄCY W UŻYCZENIE ponosi pełną odpowiedzialność za przechowywane w przedmiocie 

użyczenia dokumenty związane ze swoją działalnością statutową. 

§7 [rozliczenie nakładów] 

1. Bez pisemnego zezwolenia UŻYCZAJĄCEGO, BIORĄCY W UŻYCZENIE ma prawo i obowiązek 

przeprowadzać na własny koszt w przedmiocie użyczenia jedynie bieżące prace 

utrzymaniowe związane z obowiązkami ustalonymi w § 6 ust. 4 lit. a). 

2. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, STRONY postanawiają, iż nakłady opisane w ust. 2 

poniesione przez BIORĄCEGO W UŻYCZENIE na przedmiot umowy, przechodzą na własność 

UŻYCZAJĄCEGO bez obowiązku ich zwrotu w naturze lub zapłaty ich równowartości, 

w związku z czym BIORĄCY W UŻYCZENIE zrzeka się wszelkich roszczeń wobec UŻYCZAJĄCEGO 

w tym zakresie.  

3. Dokonywanie przez BIORĄCEGO W UŻYCZENIE  w przedmiocie użyczenia zmian dalej idących 

niż opisane w ust. 2 (tj. wykonanie np. remontów, modernizacji, adaptacji, przebudowy 

instalacji) wymaga uprzedniej pisemnej zgody UŻYCZAJĄCEGO.  

4. Zgoda, o której mowa w ust. 3 będzie także określała podstawowe warunki techniczne 

i zakres wykonywanych prac. Nie narusza to warunków technicznych wynikających 

z przepisów prawa. 

5. Rozliczenie nakładów poniesionych przez BIORĄCEGO W UŻYCZENIE z tytułu prac opisanych 

w pkt. 3 wymaga odrębnej pisemnej umowy z UŻYCZAJĄCYM; w przypadku braku takiej 

umowy STRONY przyjmują, że BIORĄCEMU W UŻYCZENIE żadne roszczenia, a w szczególności 

roszczenie o zwrot poniesionych nakładów  wobec UŻYCZAJĄCEGO z tego tytułu nie 

przysługują. 

§8 [prawo kontroli wykonania zapisów niniejszej umowy] 

1. UŻYCZAJĄCY zastrzega sobie lub upoważnionej przez siebie osobie, prawo wstępu na teren 

przedmiotu użyczenia i dokonania oględzin w celu skontrolowania przestrzegania przez 

BIORĄCEGO W UŻYCZENIE postanowień umowy. 

2. BIORĄCY W UŻYCZENIE nie może odmówić przedstawicielom UŻYCZAJĄCEGO wstępu do 

wszystkich pomieszczeń i miejsc przedmiotu umowy. 

3. UŻYCZAJĄCY powiadomi pisemnie BIORĄCEGO W UŻYCZENIE o zamiarze wstępu na teren 

przedmiotu użyczenia na dwa dni robocze dni wcześniej. 

4. W razie stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszej umowy, UŻYCZAJĄCY przedstawi 

BIORĄCEMU W UŻYCZENIE w terminie 7 dni od ostatniego dnia oględzin przedmiotu 
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użyczenia, pisemne uwagi. BIORĄCY W UŻYCZENIE zobowiązany jest do złożenia pisemnych 

wyjaśnień w sprawie przedstawionych uwag w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania.   

§9 [warunki rozwiązania umowy] 

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze STRON, także bez podania przyczyny, 

z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym dokonano wypowiedzenia. 

2. Umowa może zostać wypowiedziana przez UŻYCZAJĄCEGO z zachowaniem 7 dniowego 

(siedmiodniowego) okresu wypowiedzenia, w przypadku: 

a. przeniesienia przez BIORĄCEGO W UŻYCZENIE praw i obowiązków wynikających 

z niniejszej Umowy na osoby trzecie, bez pisemnej zgody UŻYCZAJĄCEGO, 

b. wykorzystywania przez BIORĄCEGO W UŻYCZENIE przedmiotu użyczenia niezgodnie 

z określonym w niniejszej Umowie przeznaczeniem, bez pisemnej zgody 

UŻYCZAJĄCEGO oraz bezskutecznego upływu 14–dniowego terminu wyznaczonego 

BIORĄCEMU W UŻYCZENIE, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na zmianę 

sposobu wykorzystywania przedmiotu użyczenia, pod rygorem rozwiązania 

Umowy, 

c. nienależytego wykonywania Umowy przez BIORĄCEGO W UŻYCZENIE oraz 

bezskutecznego upływu co najmniej 14–dniowego terminu wyznaczonego 

BIORĄCEMU W UŻYCZENIE, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na zmianę 

sposobu wykorzystywania przedmiotu użyczenia, pod rygorem rozwiązania 

Umowy. 

3. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem STRON. 

4. STRONY ustalają, że wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§10 [zwrot przedmiotu użyczenia] 

1. Po zakończeniu obowiązywania umowy użyczenia, BIORĄCY W UŻYCZENIE zobowiązany jest 

zwrócić przedmiot użyczenia UŻYCZAJĄCEMU, w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem 

stopnia zużycia, w stanie wolnym od praw i roszczeń osób trzecich w terminie 7 dni 

roboczych. 

2. Zwrot przedmiotu użyczenia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 
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3. W przypadku niewydania UŻYCZAJĄCEMU przedmiotu użyczenia, po rozwiązaniu lub 

wypowiedzeniu Umowy, dalsze korzystanie z przedmiotu użyczenia będzie skutkowało 

naliczeniem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie. 

§ 11 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

§ 13 

Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonaniem niniejszej umowy będą 

rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby UŻYCZAJĄCEGO. 

§ 14 

Przez podpisanie niniejszej umowy Wykonawca wyraża zgodę i nie wnosi zastrzeżeń 

co do przetwarzania danych osobowych przez publikację przedmiotowej umowy, 

wraz z jej numerem, szczegółowym zakresem prac, datą zawarcia, łączną wartością 

oraz nazwą i adresem kontrahenta, z którym została zawarta, w publicznym rejestrze umów 

prowadzonym przez Burmistrza Miasta Milanówka i publikowanym w Biuletynie Informacji 

Publicznej Miasta Milanówka.  Gmina Milanówek jest administratorem danych osobowych 

w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i jest zobowiązana do przetwarzania danych 

osobowych Wykonawcy z zachowaniem zasad określonych w ww. rozporządzeniu i ustawie 

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1781 tekst 

jednolity). 

§ 15 

1. Użyczający spełniając obowiązek informacyjny określony w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) dalej RODO informuje, że: 

a. jest administratorem danych osobowych BIORĄCEGO W UŻYCZENIE, 

b. w zakresie związanym z przetwarzaniem danych osobowych BIORĄCEGO 

W UŻYCZENIE może kontaktować się z wyznaczonym przez UŻYCZAJĄCEGO 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym jest Burmistrz Miasta 
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Milanówka za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: 

iod@milanowek.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby Gminy, 

c. dane osobowe BIORĄCEGO W UŻYCZENIE, w tym również jeżeli będzie to 

niezbędne dane reprezentantów, pełnomocników lub pracowników BIORĄCEGO 

W UŻYCZENIE, a także innych osób wskazanych w umowie, UŻYCZAJĄCY będzie 

przetwarzał w celu prawidłowej realizacji niniejszej umowy, wykonania 

obowiązków prawnych, w tym podatkowych, a także dla dochodzenia 

roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi 

roszczeniami, jeśli takie się pojawią (podstawa z art. 6 ust.1 lit. b RODO), 

d. dane osobowe BIORĄCEGO W UŻYCZENIE będą przetwarzane przez okres realizacji 

umowy, wygaśnięcia roszczeń z niej wynikających oraz przez okres wskazany 

w odpowiednich przepisach, w tym ustawie o rachunkowości i ustawie 

Ordynacja podatkowa, 

e. dane osobowe BIORĄCEGO W UŻYCZENIE mogą zostać ujawnione podmiotom 

upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

f. do danych osobowych BIORĄCEGO W UŻYCZENIE mogą też mieć dostęp nasi 

podwykonawcy np. firmy prawnicze i doradcze, 

g. BIORĄCEMU W UŻYCZENIE przysługuje prawo dostępu do danych oraz otrzymania 

ich kopii, do sprostowania (poprawienia) danych, do usunięcia danych, 

ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, 

h. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i 

wykonania niniejszej umowy, 

i. UŻYCZAJĄCY przetwarzając dane BIORĄCEGO W UŻYCZENIE nie będzie podejmował 

decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

2. BIORĄCY W UŻYCZENIE oświadcza, że zobowiązuje się wypełnić obowiązki informacyjne 

przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu zawarcia i wykonania niniejszej 

umowy  

§ 16 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa otrzymuje UŻYCZAJĄCY, 

jeden otrzymuje BIORĄCY W UŻYCZENIE. 
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