Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej
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Załącznik nr 5

WZÓR UMOWY UŻYCZENIA
UMOWA UŻYCZENIA NR ……/KW/EOG/2021
zawarta w dniu ………………………………….. r. w Białymstoku pomiędzy:
POLSKIM TOWARZYSTWEM OCHRONY PTAKÓW
z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. 085 664 22 55
adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok
NIP 543-11-81-345, REGON 050040006,
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
zwanym w treści umowy „Użyczającym”
a:
……………………………………………………………….
zwanym w treści umowy „Biorącym”,
o następującej treści:
§1
1.

Przedmiotami użyczenia są:

1)

Odchowalnik: ..............................................................:..................................................................................................................

2)

Promiennik podczerwieni ………………………………………………………………………………………………………………….

3)

Płyta grzewcza ……………………………………………………………………………………………………………………………..

4)

Woliera ………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

Przedmioty wymienione w pkt. 1 użyczane są w celu wykonania zadania polegającego na prowadzeniu hodowli wolierowej
kulika wielkiego realizowanego w ramach projektu „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego”, który jest na etapie
oceny merytorycznej II stopnia i aplikuje o otrzymanie/korzystającego z dofinansowania Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w
ramach funduszy EOG, Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, obszaru programowego Środowisko naturalne i
ekosystemy, rezultatu Programu - Działania związane z ochroną środowiska i ekosystemów prowadzone przez NGO Fundusz Małych Grantów”.

1.
2.
3.

4.

§2
Użyczający oddaje Biorącemu do bezpłatnego używania przedmioty użyczenia wymienione w §1 od dnia zawarcia umowy do
dnia .............................. 2022 roku.
Po upływie niniejszego terminu Biorący zobowiązuje się do zwrotu przedmiotów w stanie nie pogorszonym, jednakże Biorący
nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania.
W przypadku konieczności przedłużenia okresu korzystania z użyczonych przedmiotów, na prośbę Biorącego złożoną w
terminie do 7 dni przed planowanym pierwotnie terminem zwrotu, Użyczający może przedłużyć okres użyczenia na podstawie
aneksu do niniejszej umowy.
Przekroczenie terminu użyczenia przedmiotów o 10 dni ponad termin określony w niniejszej umowie upoważnia Użyczającego
do odebrania sprzętu.
§3

1

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

1.
2.

Biorący zobowiązuje się do zapoznania z treścią Instrukcji obsługi załączoną do każdego z przedmiotów użyczenia
wymienionych w § 1 w oraz do jej przestrzegania.
Biorący odpowiada finansowo za wszelkie szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego używania przedmiotów.

§4
Użyczający uprawniony jest do kontroli sposobu używania przedmiotów przez Biorącego. W przypadku stwierdzenia wykorzystywania
przedmiotu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub jego zniszczenia, Użyczający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym i obciążyć Biorącego kosztami ewentualnej naprawy. Biorący zobowiązany jest wówczas do niezwłocznego zwrotu
przedmiotu.
§5
Wszelkie ewentualne zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

1.
2.
3.

4.

§6
Do niniejszej umowy stosuje się Prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.
Użyczający oraz Biorący podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania jakichkolwiek sporów dotyczących
niniejszej umowy, które mogą powstać pomiędzy nimi.
W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia sporu, wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub
powstające w związku z nią, w tym dotyczące wszelkich roszczeń związanych z odstąpieniem od umowy, będą rozstrzygane
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Użyczającego.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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