
Załącznik nr 3 do ogłoszenia o zmianie zasad naboru wniosków z dnia 10.08.2018 r. 
 

UMOWA UŻYCZENIA nr RG – PPI.7013.I/K…./2018.KP 
 

zawarta w dniu ................................. roku, w Lipuszu pomiędzy  
 
Gminą Lipusz 
z siedzibą w Lipuszu, NIP 591 15 68 529, Regon 191675221 ul. Wybickiego 27, reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy -  Mirosława Ebertowskiego 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Marii Kierzk, 
zwaną dalej „Użyczającym” 
 
a 
.............................................................. ........................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
zwanym(ą) dalej „Użytkownikiem” 
 

§ 1 
1. Użyczający przekazuje w bezpłatne użytkowanie Użytkownikowi kompostownik (kompostowniki):  

 

L.p. Typ Pojemność Nr rejestrowy Wartość 
brutto (zł) 

1 TERMO-700 700 l  324,72 

2 TERMO-700 700 l  324,72 

  
na czas nieoznaczony. 
2. Użytkownik oświadcza, że odebrał kompostownik (kompostowniki), zapoznał się z jego stanem i stwierdza,  że 
jest on bez wad i przydatny do umówionego użytku.  
3. Kompostownik (kompostowniki) będzie użytkowany na terenie nieruchomości dz. nr ………… położonej w obrębie 
geodezyjnym …………………………… w gminie Lipusz w miejscowości ………………………. przy ul. ………………………… nr …….  

 
§ 2 

1. Użytkownik zapewnia należyte użytkowanie i zabezpieczenie oraz wszystkie naprawy, niepodlegające 
gwarancji, wynikłe podczas eksploatacji kompostownika (kompostowników). 
2. W przypadku zniszczenia kompostownika (kompostowników) lub trwałego uszkodzenia uniemożliwiającego 
dalsze użytkowanie, powstałego z winy Użytkownika, będzie on zobowiązany do zwrotu na rzecz Gminy Lipusz 
równowartości kompostownika (kompostowników) w chwili zakupu tzn. ………………… zł. 

 
§ 3 

1. Użytkownik zobowiązuje się do: 
1.1. wykorzystania kompostownika (kompostowników) w celu kompostowania wytworzonych przez siebie 
odpadów zielonych oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji zgodnie z instrukcją dołączoną do 
kompostownika (kompostowników), 
1.2. powiadomienia Użyczającego o każdorazowej rezygnacji z prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów                        
z nieruchomości wymienionej w § 1, 
1.3. powiadomienia Użyczającego o każdorazowej zmianie zamieszkania. 
 

§ 4 
1. Użytkownik będzie miał prawo do nabycia kompostownika (kompostowników) na własność po wpłaceniu 
określonej przez Użyczającego kwoty pieniężnej ustalonej na podstawie ceny zakupu kompostownika 
(kompostowników) pomniejszonej o kwotę uwzględniającą okres użytkowania kompostownika (kompostowników) 
od dnia jego przekazania Użytkownikowi przez Użyczającego do dnia podania do publicznej wiadomości ogłoszenia 
o możliwości nabycia kompostownika (kompostowników). 
2. Ogłoszenie o możliwości nabycia kompostownika (kompostowników) zostanie podane do publicznej wiadomości 
przez Użyczającego po 31.05.2020 r.. 
  

§ 5 
Użyczający zastrzega sobie prawo kontroli sposobu wykorzystania kompostownika (kompostowników) w okresie 
trwania umowy oraz trwałości naklejki z numerem rejestrowym. 
 

§ 6 
Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie  
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 



oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE. L. z 2016 r.   
Nr 119, str. 1 ze zm. w celach związanych z realizacją niniejszej umowy użyczenia oraz wszelkich spraw 
związanych z wykazaniem do WFOŚiGW w Gdańsku osiągniętego efektu ekologicznego. 
 

§ 7 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.). 
 

§ 8 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla Użyczającego                                    
i Użytkownika. 
 

UŻYCZAJĄCY                                                             UŻYTKOWNIK 
 


