UCHWAŁA Nr XLVI/507/2005
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2005 r.
w sprawie: użyczenia nieruchomości zabudowanej położonej przy
ul. J. Samsonowicza
Na podstawie oraz art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806 i z 2003 roku Nr 80
poz.717 i Nr 162 poz.1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 , Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759
oraz z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603,
Nr 281 poz. 2782 oraz z 2005r Nr 130 poz. 1087 i Nr 169, poz.1420) Rada Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego uchwala, co następuje:
§1. Wyraża się zgodę na użyczenie na okres 15 lat tj. od dnia 01 stycznia 2006 roku
do dnia 31 grudnia 2020 roku na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej – Zarządu
Miejskiego z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Żabia 31 nieruchomości, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 107/2 o powierzchni 1737m2, położonej przy
ul. J. Samsonowicza /Obr. 32 ark. III/ z przeznaczeniem na działalność prowadzoną przez
Biorącego w użyczenie.
§2. Szczegółowe warunki użyczenia nieruchomości określi umowa zawarta pomiędzy
Użyczającym /Gminą Ostrowiec Świętokrzyski/ a Biorącym w użyczenie, na warunkach
określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§3. Zmiany warunków użyczenia nieruchomości nie wymagają zgody Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego, z wyjątkiem przedłużenia okresu obowiązywania umowy.
§4. Wykonanie
Świętokrzyskiego.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Wojciech Kotasiak

Załącznik do Uchwały Nr XLVI/507/2005
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 22 grudnia 2005 r.

UMOWA

UŻYCZENIA

w dniu …...................................... 2005 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim
pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski z siedzibą w Ostrowcu Św.
ul. Głogowskiego 3/5 zwaną w dalszej części umowy „Użyczającym”
reprezentowaną przez:
- Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - mgr Jana Szostaka
a Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarządem Miejskim z siedzibą
w Ostrowcu Św. ul. Żabia 31 zwanym w dalszej części umowy „Biorącym
w użyczenie” reprezentowanym przez:
1. .................................................................................................................
2. ..................................................................................................................
zawarto u m o w ę u ż y c z e n i a następującej treści:
§1
Użyczający oświadcza, że jest właścicielem działki oznaczonej
w ewidencji gruntów nr 107/2 /Obr. 32 ark. III/ o łącznej powierzchni
0.1737 ha, zabudowanej budynkiem, w którym prowadzona jest noclegownia
dla bezdomnych mężczyzn.
§2
Użyczający użycza Biorącemu w użyczenie nieruchomość wymienioną
w §1 na okres 15 lat począwszy od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia
31 grudnia 2020 roku.

§3
1.Biorący w użyczenie powinien wykonywać swoje prawo zgodnie
z wymogami prawidłowej gospodarki i nie może zmieniać przeznaczenia
przedmiotu użyczenia bez zgody Użyczającego.
2. Ewentualne nakłady Biorącego w użyczenie na przedmiocie użyczenia mają
charakter czasowy i po rozwiązaniu umowy Biorący w użyczenie ma obowiązek
zabrania poczynionych nakładów i zwrócenia Użyczającemu nieruchomość
w stanie odpowiadającym prawidłowej gospodarce, bez prawa zwrotu kosztów
poniesionych nakładów.
3. Biorący w użyczenie nie może stawiać obiektów trwałych na przedmiocie
użyczenia.
4. Biorący w użyczenie w celu prawidłowego użytkowania przedmiotu
użyczenia zobowiązuje się do zawarcia odrębnych umów z właściwymi
podmiotami w zakresie zaopatrzenia we wszystkie media i usługi, w
szczególności energię elektryczną, wodę, odprowadzanie ścieków i wywóz
nieczystości i ponosić z tego tytułu należne opłaty.
§4
1. Biorący w użyczenie zobowiązuje się dbać o przedmiot użyczenia
i wykonywać we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie jego naprawy
i prace mające utrzymać go w stanie nie pogorszonym, w tym także dokonywać
niezbędnych przeglądów wymaganych obowiązującymi przepisami.
2. Wszelkie nakłady Biorącego w użyczenie na przedmiot użyczenia oraz
ewentualne inwestycje i nakłady ulepszające i podnoszące wartość przedmiotu
użyczenia wymagają każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Użyczającego,
która musi być wyrażona w formie aneksu do umowy, po wcześniejszym
przedłożeniu przez Biorącego w użyczenie projektu oraz kosztorysu
dotyczącego tych nakładów. Po ich wykonaniu Biorący w użyczenie ma
obowiązek udokumentowania wysokości kosztów ich poniesienia.
3. W przypadku rozwiązania umowy Biorącemu w użyczenie przysługuje prawo
zabrania poczynionych nakładów, a w przypadku, gdy będzie to fizycznie
niemożliwe Użyczającemu służy prawo ich zatrzymania, bez prawa zwrotu
kosztów ich poniesienia.
§5
Biorący w użyczenie bez zgody Użyczającego nie może oddawać przedmiotu
użyczenia osobie trzeciej do używania.

§6
Z chwilą wygaśnięcia, rozwiązania lub nie przedłużenia umowy Biorący
w użyczenie winien zwrócić Użyczającemu przedmiot użyczenia według stanu
z dnia przejęcia w użyczenie, z uwzględnieniem prawidłowej gospodarki
na przedmiocie użyczenia.
§7
1. Użyczającemu służy prawo rozwiązania umowy z zachowaniem
3-miesięcznego okresu wypowiedzenia bez odszkodowania, w tym
za ewentualne nakłady, jeżeli przedmiot użyczenia stanie mu się potrzebny
z powodów nie przewidzianych w chwili zawarcia niniejszej umowy
a w szczególności w przypadku konieczności realizacji w okresie, na jaki została
zawarta niniejsza umowa inwestycji miejskich i na takie rozwiązanie umowy
Biorący w użyczenie wyraża zgodę.
2. Użyczający poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 1 może rozwiązać
niniejszą umowę przed terminem określonym w § 1 w przypadku nie
dotrzymania przez Biorącego w użyczenie warunków niniejszej umowy, bez
zachowania terminu wypowiedzenia i odszkodowania, w tym za ewentualne
nakłady poniesione na nieruchomość.
3. Umowa może być rozwiązana przez Biorącego w użyczenie z zachowaniem
6-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§8
Wszelkie obciążenia publiczne związane z przedmiotem użyczenia ponosi
Biorący w użyczenie.
§9
Użyczającemu służy prawo przeprowadzenia w każdym okresie wszechstronnej
kontroli przedmiotu użyczenia.
§ 10
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod
rygorem nieważności

§ 11
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, będą mieć
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 12
Spory mogące wynikać w związku z wykonywaniem umowy podlegają
rozstrzygnięciu przez właściwe rzeczowo sądy powszechne.
§ 13
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej
ze Stron.

Biorący w użyczenie:
1. .............................................

2. ............................................

Użyczający :
...........................................

