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Załącznik nr 4 do Regulaminu Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego, 

                                                                                        prowadzonej przez CIS w Ustce dla Uczestników Projektu     

                                                              „Usteckie Centrum Usług Społecznych II” 

 
Umowa użyczenia sprzętu rehabilitacyjnego Nr ………….………… 

  

zawarta w dniu…………………………………pomiędzy: 
Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w: Ustce (76-270), ul. Wiejska 10,  
NIP  8393210335, REGON 382788242, reprezentowanym przez Panią Kamilę Kieraś zwaną dalej 
„Użyczającym” a 
 
………………………………………………………………………………………………………………………..,  
 
PESEL: …………………………………………….. zwaną/ym dalej „Biorącym w użyczenie” 

 
§1 

1. Przedmiotem umowy jest  nieodpłatne użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego:  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Użyczający oświadcza, że właścicielem sprzętu rehabilitacyjnego jest Gmina Miasto Ustka. Jego 

zakup współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu 

w ramach projektu „ Usteckie Centrum Usług Społecznych II” nr RPPM.06.02.02-22-0066/20 w 

ramach Poddziałania 06.02.02 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 

§2 
1. Użyczający wypożycza określony w §1 sprzęt na okres od dnia ……………………………. 

do dnia ……………..…………………….  

2. Okres wypożyczenia  może zostać przedłużony na pisemny wniosek Biorącego  

w użyczenie, złożony nie później niż na 7 dni przed upływem okresu, na który sprzęt rehabilitacyjny 

został wypożyczony.  

3. Przedłużenie okresu wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego wymaga sporządzenia aneksu do 

niniejszej umowy. 

§3 
      Biorący w użyczenie oświadcza, że osobą korzystającą ze sprzętu będzie on osobiście/ lub  

 

  Imię i Nazwisko …………………………………………………..…………… Pesel ………………………….…………………. 

  zamieszkały………………………………………………………………………................……………………………. będący    

 Uczestnikiem Projektu „ Usteckie Centrum Usług Społecznych II”.  

 
§4 

1. Użyczający zobowiązuje się udzielić Biorącemu w użyczenie wskazówek potrzebnych do 

korzystania z przedmiotu umowy. 
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2. Wydanie wypożyczanego sprzętu rehabilitacyjnego nastąpi niezwłocznie po podpisaniu niniejszej 

Umowy. 

 
§5 

1. Biorący w użyczenie zobowiązuje się używać sprzęt rehabilitacyjny w sposób odpowiadający jego 

przeznaczeniu i właściwościom, a także zgodnie z niniejszą umową. 

2. Biorący w użyczenie nie może oddać w użytkowanie wypożyczonego sprzętu osobie trzeciej. 

3. Biorący w użyczenie zobowiązuje się zwrócić wypożyczony sprzęt w stanie niepogorszonym, 

kompletny, w pełni sprawny, wolny od wad i oczyszczony. 

4. Zwrot sprzętu powinien nastąpić do siedziby Wypożyczalni mieszczącej się w Ustce,  

ul. Wiejska 10, w terminie 2 dni od daty upływu terminu użyczenia. Jeżeli dzień ten przypada na 

dzień wolny od pracy sprzęt należy zwrócić w kolejnym dniu roboczym. 

5. W przypadku uszkodzenia częściowego lub zniszczenia częściowego sprzętu przez Biorącego w 

użyczenie, zobowiązuje się on do pokrycia całości kosztów naprawy sprzętu, w terminie 7 dni od 

daty otrzymania wezwania od Użyczającego. 

6. W przypadku utraty lub całkowitego zniszczenia sprzętu rehabilitacyjnego, Biorący 

w użyczenie zobowiązuje się do odkupienia sprzętu lub zwrotu jego wartości pozwalającej na 

odtworzenie sprzętu, w terminie 30 dni od otrzymania pisemnego wezwania. 

7. Biorący w użyczenie oświadcza, iż zapoznał się z „Regulaminem Wypożyczalni Sprzętu 

Rehabilitacyjnego”, „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”, zrozumiał ich treść i 

zobowiązuje się do stosowania postanowień wskazanych dokumentów.  

 
§6 

Użyczający może wypowiedzieć umowę i żądać zwrotu sprzętu jeżeli: 
1) Biorący w użyczenie używa przedmiotu umowy niezgodnie z jego przeznaczeniem 

i właściwościami, 

2) Biorący w użyczenie odda w użytkowanie wypożyczony sprzęt osobie trzeciej. 

3) Podczas kontroli użytkowania sprzętu, ujawniono jego uszkodzenie lub zniszczenie. 

 
§7 

1. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą stron w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 

4. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez sądy właściwe według 
siedziby Użyczającego. 
 

                                   
      Użyczający                                                                               Biorący w użyczenie                                  

 
 

 
 


