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UMOWA UŻYCZENIA NR S/…………..………/2019 
 

zawarta w dniu ….......................................................... roku pomiędzy Gminą Kąkolewnica z siedzibą w Kąkolewnicy 
ul. Lubelska 5, 21-302 Kąkolewnica, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kąkolewnica – Annę Mróz, zwaną w dalszej 
treści umowy Biorącym w użyczenie a: 
 

Panem/Panią ........................................................................... zam. ................................................................... 

legitymującym się dowodem osobistym nr ......................................................... 

wydanym przez: ............................................................................, PESEL: ........................................................ 

Panem/Panią ........................................................................... zam. ................................................................... 

legitymującym się dowodem osobistym nr ......................................................... 

wydanym przez: ............................................................................, PESEL: ........................................................ 

zwanym/zwanymi w dalszej treści umowy Użyczającym, 
o następującej treści: 

§1 
Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy jest użyczenie nieruchomości i określenie warunków użyczenia nieruchomości dla potrzeb 
realizacji projektu „Montaż kolektorów słonecznych w gminie Kąkolewnica”, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, który swoim zakresem obejmuje zakup 
i montaż zestawu solarnego (składającego się z systemu kolektorów słonecznych, podgrzewacza wody, osprzętu 
instalacyjnego) dla potrzeb ciepłej wody użytkowej Użyczającego. 
 

§2 
Przedmiot użyczenia 

1. Użyczający oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 

ewidencyjnym ................................................ w obrębie ewidencyjnym .................................................. w jednostce 

ewidencyjnej Kąkolewnica znajdującej się w miejscowości .......................................................................................... 

zabudowanej budynkiem mieszkalnym oznaczonym numerem porządkowym ................................... i wynika to 

z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowania w/w nieruchomością: 

................................................................................................................................................................................. 
2. Użyczający użycza i oddaje Biorącemu w użyczenie do bezpłatnego używania część dachu lub ściany oraz 

część wewnętrzną budynku mieszkalnego o powierzchni niezbędnej do zainstalowania zestawu solarnego i jego 
prawidłowego funkcjonowania, o którym mowa w ust. 1, z przeznaczeniem na realizację projektu określonego 
w §1. 

3. Użyczający ponadto wyraża zgodę na udostępnienie Biorącemu w użyczenie lub osobom przez niego 
wskazanym, nieruchomości określonej w ust. 1 na cele budowlane do przeprowadzenia niezbędnych prac 
związanych z montażem zestawu solarnego. Przez cały okres trwania umowy zapewni Biorącemu w użyczenie 
lub osobom przez niego wskazanym dostęp do zainstalowanych urządzeń. 

4. Wydanie przedmiotu użyczenia nastąpi z dniem podpisania niniejszej umowy. Stan określający przedmiot 
użyczenia zostanie opisany protokołem przekazania, spisanym pomiędzy Użyczającym, a wykonawcą zestawu 
solarnego przed jego montażem. 

5. W przypadku zbycia nieruchomości będącej przedmiotem użyczenia, nabywca wstępuje w prawa i obowiązki 
dotychczasowego właściciela. Dotychczasowy Użyczający zobowiązany jest powiadomić o zawarciu niniejszej 
umowy nabywcę. O fakcie zbycia nieruchomości Użyczający jest zobowiązany zawiadomić Biorącego 
w użyczenie w terminie 7 dni od dnia zbycia nieruchomości. Dotychczasowy Użyczający zobowiązany jest do 
dokonania wszelkich czynności prawnych niezbędnych do przejścia praw i obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy na nabywcę nieruchomości, jeżeli skutek ten nie następuje z mocy samego prawa zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. 
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§3 
Cel użyczenia 

Biorący w użyczenie zapewnia, że: 
1. będzie używał użyczonej rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem, 
2. bez zgody Użyczającego nie odda jej w użyczenie osobie trzeciej lub do odpłatnego korzystania pod jakimkolwiek 

tytułem prawnym. 
 

§4 
Okres użyczenia 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do upływu 5 lat od dnia zatwierdzenia 
końcowego raportu z realizacji projektu określonego w §1. 

 

§5 
Warunki rozwiązania umowy 

1. Umowa użyczenia ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach: 
a. gdy Zarząd Województwa Lubelskiego nie przyzna środków finansowych na realizację projektu określonego 

w § 1, 
b. gdy Użyczający nie zostanie zakwalifikowany ostatecznie do udziału w projekcie na skutek przyznania 

Biorącemu w użyczenie środków finansowych na realizację mniejszej liczby instalacji jak zgłoszona do 
objęcia projektem lub braku możliwości technicznych dla montażu instalacji, 

c. rozwiązania umowy dotyczącej zobowiązań organizacyjnych i finansowych związanych z montażem 
i eksploatacją zestawu solarnego zawartej pomiędzy tymi samymi stronami lub odmowy podpisania takiej 
umowy. 

2. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez Użyczającego po podpisaniu umowy dotyczącej zobowiązań 
organizacyjnych i finansowych związanych z montażem i eksploatacją zestawu solarnego, dokona on zwrotu 
nakładów poniesionych przez Biorącego w użyczenie wg zasad określonych w tej umowie. 

3. Postanowienia ust. 2 mają zastosowanie w przypadku, zbycia nieruchomości, jeśli nabywca lub następca prawny 
nie wstąpi w prawa strony niniejszej umowy. 

§6 
Zwrot przedmiotu użyczenia 

1. Po zakończeniu okresu użyczenia Biorący w użyczenie zobowiązany jest zwrócić przedmiot umowy w stanie 
niepogorszonym, bez dodatkowego wezwania ze strony Użyczającego, co zostanie stwierdzone protokołem 
odbioru podpisanym przez obie strony, jednakże Biorący w użyczenie nie ponosi odpowiedzialności za zużycie 
rzeczy będące następstwem prawidłowego używania przez Użyczającego lub czynników niezależnych od 
Biorącego w użyczenie. 

2. Wraz ze zwrotem przedmiotu umowy Biorący w użyczenie dokona przekazania Użyczającemu zamontowanej 
instalacji solarnej. Forma, w jakiej nastąpi przeniesienie prawa własności, zostanie uregulowana odrębną umową. 

 

§7 
Zmiana umowy 

Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane przez strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową zastosowane mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Właściciel oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, dla celów realizacji 

przedmiotowego projektu, zgodnie ze złożoną klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy oraz na zamieszczanie materiałów ilustrujących realizowany projekt, włącznie z fotografiami, w zbiorze 
materiałów promocyjnych. 

3. Sądem właściwym do rozwiązywania sporów powstałych na tle niniejszej umowy będzie sąd powszechny 
miejscowo właściwy dla Biorącego w użyczenie. 

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

UŻYCZAJĄCY BIORĄCY W UŻYCZENIE 

………………………………………………….. ………………………………………………….. 
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Zał. nr 1 do umowy określającej warunki użyczenia nieruchomości dla potrzeb realizacji projektu polegającego na 

montażu instalacji OZE w gminie Kąkolewnica. 
 

Klauzula informacyjna 
 

Wójt Gminy Kąkolewnica zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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), informuje, że: 

 

1) Siedzibą Wójta Gminy - administratora danych osobowych beneficjentów projektu polegającego na montażu 

instalacji OZE w gminie Kąkolewnica jest ul. Lubelska 5, 21-302 Kąkolewnica, tel. 833722010, e-mail: 

iod@kakolewnica.lublin.pl 

2) W sprawie ochrony danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych, 

tel. 833722010, e-mail: iod@kakolewnica.lublin.pl 

- listownie; 

- telefonicznie; 

- oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej; 

3) Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji projektu polegającego na montażu 

instalacji OZE w gminie Kąkolewnica. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane osobom i podmiotom trzecim tj. instytucjom finansującym, 

zarządzającemu projektem, wykonawcy, inspektorowi nadzoru, wykonawcy portalu i aplikacji. 

W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane uprawnionym 

podmiotom na podstawie przepisów prawa. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego 

zostały zebrane oraz przez okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego oraz trwałości projektu 5 lat – 5 

lat od dnia finansowego zakończenia projektu. 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a ponadto prawo do 

przenoszenia danych i cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. 

7) Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy zawartej przez Gminę 

Kąkolewnica na wykonanie projektu montażu i używania instalacji OZE w budynku mieszkalnym będącym 

własnością/współwłasnością Współfinansującego, w ramach projektu polegającego na montażu instalacji 

OZE w gminie Kąkolewnica współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE” z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

9) Warunkiem zawarcia i realizacji ww. umowy jest podanie przez Pana/Panią danych osobowych, a ich 

niepodanie uniemożliwi zawarcie przez Gminę z Panem/Panią umowy dotyczącej montażu i używania 

instalacji OZE oraz współfinansowania w tym zakresie realizowanego przez Gminę projektu o którym mowa 

w pkt 8. 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
 

Wójt Gminy 

 

 

……………………………………… 
 


