
UMOWA UŻYCZENIA SAMOCHODU

zawarta w dniu roku w Kielcach pomiędzy:

Powiatem Kieleckim z siedzibą ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, NIP 959 164 57 90, 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Kielcach w imieniu którego występują:

Mirosław Gębski - Starosta Kielecki

Tomasz Pleban - Wicestarosta Kielecki

zwanym w dalszej części umowy „Użyczającym", 

a

STOWARZYSZENIEM READAPTACJI SPOŁECZNEJ „DRUGA SZANSA" W REMBOWIE z siedzibą 

Rembów 52, 26-035 Raków, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, 

innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach Numer KRS: 0000563384, 

NIP 6572918417, REGON 361786742, reprezentowanym przez Zarząd w imieniu którego występują: 

Bożena Dorota Witkowska - Prezes Zarządu

Piotr Koźmin - Skarbnik

zwanym w dalszej części umowy „Biorącym w użyczenie", 

zwanymi łącznie Stronami.

Preambuła

Na podstawie Uchwały Nr 213/288/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 1 września 2021r. 
w sprawie użyczenia mienia ruchomego, będącego własnością Powiatu Kieleckiego na rzecz 
Stowarzyszenia readaptacji Społecznej „Druga Szansa" w Rembowie, Strony zawierają umowę 
następującej treści:

§1

1. Użyczający użycza i zezwala na bezpłatne używanie Biorącemu w użyczenie samochód Opel 

VIVARO nr rejestracyjny TK 494AJ rok produkcji 2008, pojemność - 1995, moc silnika - 84 

wraz z przyczepą Temared nr rejestracyjny TK 011AP rok produkcji 2020, dopuszczalna 

ładowność 150 kg

2. Użyczający oświadcza, że przedmiot umowy określony w ust. 1 powyżej nie posiada wad.

3. Użyczający oświadcza, że jest jedynym właścicielem ww. opisanego samochodu i przyczepy.

4. Biorący w użyczenie oświadcza, iż przedmiot umowy został mu użyczony w stanie kompletnym 

i zdatny do użytku oraz Biorący nie ma z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

5. Samochód i przyczepa będące przedmiotem umowy zostały wydane Biorącemu w użyczenie 

w dniu podpisania umowy wraz z dokumentami:



dowód rejestracyjny samochodu seria 7790195

Karta pojazdu seria KP/AAB 1500353

dowód rejestracyjny przyczepy seria 7790191

6. Integralną cześć niniejszej umowy stanowi protokół zdawczo-odbiorczy, określający stan 

techniczny i wyposażenie przedmiotu użyczenia w chwili przekazania go Biorącemu 

w użyczenie. Protokół będzie stanowił podstawę określania stanu przedmiotu użyczenia po 

zakończeniu użyczenia.

§3

1. Umowa zostaje zawarta do dnia 31 sierpnia 2024r.

2. Umowa użyczenia nie może być przedłużona milcząco.

§4

1. Biorący w użyczenie oświadcza, że przedmioty użyczone będą wykorzystywane wyłącznie 

na prowadzenie Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie 

oraz wchodzących w skład Ośrodka Szkół w sposób odpowiadający jego właściwościom, 

zgodnie z ich przeznaczeniem i wymogami technicznymi.

2. Biorący w użyczenie zobowiązuje się, że nie odda przedmiotu użyczenia do używania ani pod 

jakimkolwiek innym tytułem, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Użyczającego 

w terminie 10 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o naruszeniu umowy przez 

Biorącego w użyczenie.

3. Biorący w użyczenie zobowiązuje się do zabezpieczenia przedmiotu użyczenia przed utratą, 

zniszczeniem lub uszkodzeniem.

4. Użyczający zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu oraz sposobu wykorzystywania 

oddanego do używania przedmiotu użyczenia.

5. Bez zgody Użyczającego, Biorący w użyczenie nie może zmienić przeznaczenia przedmiotu 

użyczenia.

6. Biorący w użyczenie zobowiązuje się do pokrywania we własnym zakresie wszelkich kosztów 

eksploatacyjnych związanych z korzystaniem przedmiotu użyczenia w szczególności 

obowiązkowych przeglądów rejestracyjnych pojazdu oraz do dokonywania na własny koszt 

konserwacji i napraw przedmiotu użyczenia oraz innych nakładów związanych ze zwykłym 

korzystaniem z przedmiotu użyczenia, jakie okażą się konieczne w czasie trwania umowy 

lub do zwrotu przedmiotu użyczenia po zakończeniu użyczenia, celem zachowania stanu, 



lub do zwrotu przedmiotu użyczenia po zakończeniu użyczenia, celem zachowania stanu, 

w jakim przedmiot umowy był oddany do używania, z uwzględnieniem stanu wynikającego 

z jego normalnego zużycia.

7. Biorący w użyczenie jest zobowiązany powiadomić Użyczającego o każdym zniszczeniu, 

uszkodzeniu, czy też utracie przedmiotu użyczenia, niezwłocznie, jednak nie później niż 

w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o ich wystąpieniu. Zgłoszenia muszą 

być dokonywane w postaci pisemnej.

8. Biorący w użyczenie ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone mienie będące 

przedmiotem umowy określonym w § 1 ust. 1 umowy. Na wypadek trwałego zniszczenia lub 

utraty przedmiotu użyczenia, Biorący w użyczenie zobowiązuje się pokryć szkodę na kwotę 

odpowiadającą cenie rynkowej z chwili przekazania Biorącemu w użyczenie, określoną przez 

Strony. W przypadku braku wspólnego stanowiska Stron w przedmiocie wysokości szkody, 

wysokość ta ustalana jest przez Użyczającego na podstawie wyceny dokonanej przez 

odpowiedniego rzeczoznawcę. Koszt takiej wyceny pokrywa wówczas Biorący w użyczenie.

9. Biorący w użyczenie nie jest uprawniony do żądania od Użyczającego zwrotu poniesionych 

kosztów, wydatków i nakładów, o których mowa w niniejszym paragrafie, ani zwolnienia 

z zobowiązań, do których w związku z nimi się zobowiązał.

10. Biorący w użyczenie jest zobowiązany na koniec każdego roku obrotowego w okresie trwania 

umowy do potwierdzania salda użyczonego przedmiotu umowy.

§5

1. W okresie trwania umowy Biorący w użyczenie zobowiązuje się ponosić w całości koszty 

ubezpieczeń komunikacyjnych przedmiotu użyczenia (obowiązkowe ubezpieczenie 

komunikacyjne OC p.p.m. oraz ubezpieczenie dobrowolne AutoCasco/NNW/Assistance).

2. W zakresie trwających opłaconych przez Powiat komunikacyjnych polis ubezpieczeniowych, 

Biorący w użyczenie zwróci koszty poniesione przez Powiat na podstawie noty obciążeniowej 

wystawionej przez Użyczającego. Termin płatności noty ustala się na 7 dni od daty otrzymania 

noty.

3. Koszty, o których mowa w ust. 2 zostaną wyliczone za każdy dzień korzystania 

z polis od dnia użyczenia do końca ich trwania, na podstawie obowiązujących stawek za ryzyka 

komunikacyjne (stawki z trwających polis).



4. W zakresie przyszłych polis komunikacyjnych Strony ustalają, że Biorący w użyczenie 

zobowiązuje się na własny koszt ubezpieczyć przedmiot użyczenia w zakresie ubezpieczeń 

OC/ AutoCasco/NNW/Assistance).

5. Umowę ubezpieczenia, o której mowa w ust. 4, Biorący w użyczenie zawiera z towarzystwem 

ubezpieczeniowym wskazanym przez Użyczającego tj. firma Generali TU S.A. na warunkach 

trwającego zamówienia publicznego (oznaczenie sprawy: SR-II.272.1.6.2021) oraz na 

warunkach późniejszych zamówień publicznych na rzecz Użyczającego i będzie ponosić koszty 

ubezpieczenia bezpośrednio opłacając polisy wystawiane na Biorącego w użyczenie jako 

Ubezpieczającego. W wykonaniu tego obowiązku Biorący w użyczenie zobowiązany jest do 

okazywania Użyczającemu dokumentu opłaconej polisy jednorazowo (niezwłocznie po 

wystawianiu dokumentu ubezpieczenia i na każdy wniosek Użyczającego).

§6

1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. W przypadku stwierdzenia przez Użyczającego naruszenia przez Biorącego w użyczenie 

postanowień niniejszej umowy, Użyczający może odstąpić od umowy jeśli Biorący w użyczenie 

używa samochodu w sposób sprzeczny z umową lub przeznaczeniem w terminie 30 dni 

roboczych od dnia powzięcia wiadomości o takim naruszeniu.

3. Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rozwiązania 

umowy użyczenia z dnia'<30.08.2021r. nieruchomości gruntowej zabudowanej Rembów 52, 

stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego, położonego w obrębie 0020 Rembów, gmina 

Raków, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 736 o pow. 

0,9700 ha.

§7

1. Po zakończeniu użyczenia Biorący w użyczenie obowiązany jest zwrócić użyczającemu przedmiot 

umowy w stanie niepogorszonym; jednakże Biorący w użyczenie nie ponosi odpowiedzialności 

za zużycie przedmiotu umowy będące następstwem prawidłowego używania.

2. Użyczone przedmioty będą zwrócone przez Biorącego w użyczenie do dnia następującego po 

zakończeniu umowy na parking znajdujący się na terenie Starostwa Powiatowego w Kielcach 

ulica Wrzosowa 44.

3. Podstawą zwrotu przedmiotu użyczenia będzie protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony 

i podpisany przez obie strony niezwłocznie po wydaniu przedmiotu użyczenia, w którym 

uwzględniony zostanie stan techniczny przedmiotu użyczenia.



4. W przypadku opóźnienia w zwrocie przedmiotu użyczenia, Użyczającemu przysługuje prawo 

obciążenia Biorącego w użyczenie karą umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień 

w przekroczonym terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. W wypadku, gdy 

szkoda przewyższy wysokość kary umownej, Użyczający może dochodzić naprawienia szkody 

w zakresie przenoszącym karę umowną.

§8

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle niniejszej umowy właściwy będzie sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla Użyczającego.

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Biorącego w użyczenie 

i dwa dla Użyczającego.
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