
UMOWA UŻYCZENIA Nr ____________________________ 
Zawarta w dniu …........ w Jabłonnie pomiędzy :  
Gminą Jabłonna z siedzibą w Jabłonnie przy ul. Modlińskiej 152, 05-110 Jabłonna, zwaną w treści 
UŻYCZAJĄCYM reprezentowaną przez : ….…........ 
a ….................................................. zamieszkałym w …................................................... , nr PESEL 
…............................ , właścicielem nieruchomości położonej w ……………………………. przy ul. 
….......................... , zwanym dalej BIORĄCYM DO UŻYWANIA, o treści następującej: 

§ 1 
Użyczający będący właścicielem kompostownika …... (nazwa) …..... , użycza go Biorącemu do 
używania na terenie nieruchomości położonej w ………………………….. przy ul. …........................ 

§ 2 
1. Biorący do używania będzie używał kompostownika wyłącznie na terenie nieruchomości wskazanej 
w § 1. 
2. Biorący do używania będzie używał kompostownika wyłącznie do gromadzenia komunalnych 
odpadów ulegających biodegradacji pochodzenia roślinnego. 

§ 3 
1. W przypadku używania kompostownika w sposób inny niż określony w § 2 umowa zostanie 
rozwiązana bez wypowiedzenia, a przedmiot użyczenia Biorący do używania zwróci Użyczającemu w 
terminie 7 dni. 
2. W przypadku odmowy zwrotu przedmiotu użyczenia po rozwiązaniu umowy zgodnie z pkt 1 
Biorący do używania zapłaci Użyczającemu karę umowną w wysokości 300 zł. 
3. Biorący do używania może rozwiązać umowę i oddać przedmiot umowy w stanie niepogorszonym, 
z wyjątkiem zużycia rzeczy będącego następstwem prawidłowego używania, za uprzednim 
tygodniowym wypowiedzeniem sporządzonym na piśmie. 

§ 4 
Po zakończeniu użyczenia Biorący do używania obowiązany jest zwrócić Użyczającemu w stanie 
niepogorszonym z wyjątkiem zużycia rzeczy będącego następstwem prawidłowego używania.(lub 
jeśli to prawnie możliwe) staje się właścicielem przedmiotu użyczenia. 

§ 5 
Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla 
siedziby Użyczającego – Sąd Rejonowy w Legionowie. 

§ 6 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 7 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8 
Umowę zawarto na czas określony 5 lat od __.__.____ r. do __.__.____r. 

§ 9 
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa dla Użyczającego 
i jeden dla Biorącego do używania 
 
BIORĄCY DO UŻYWANIA         UŻYCZAJĄCY 


