
Id: KLWED-ZWTAS-GIPBW-YFKUT-CNFQX. Podpisany Strona 1

UCHWAŁA NR XII/59/2011
RADY GMINY W ZAKRZEWIE

z dnia 15 lipca 2011 r.

w sprawie oddania w użyczenie indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 w związku z art. 40 ust.2 pkt.4 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy w Zakrzewie uchwala, co następuje: 

§ 1. Oddaje się w użyczenie, polegające na bezpłatnym używaniu, indywidualne przydomowe oczyszczalnie 
ścieków wraz z zamontowanymi w nich urządzeniami, będącymi własnością Gminy Zakrzew, właścicielom 
posesji, na których zostały one wybudowane. 

§ 2. Warunki używania określa umowa użyczenia, która stanowi załącznik do Uchwały zawarta pomiędzy 
Gminą Zakrzew a Biorącym w użyczenie. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Roman Stępień
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Załącznik do Uchwały Nr XII/59/2011

Rady Gminy w Zakrzewie

z dnia 15 lipca 2011 r.

UMOWA UŻYCZENIA NR ...................... 

- Zawarta w Zakrzewie, dnia ........................................... pomiędzy: 

1) Gminą Zakrzew reprezentowaną przez Wójta Gminy Zakrzew - Sławomira Białkowskiego zwaną 
dalej Użyczającym , a: 

2) Panem(ią) ....................................................................................................................właścicielem(ami) 
nieruchomości ............................................................... położonej w miejscowości 
................................................................ Nr domu ..................., na której została zlokalizowana przydomowa 
oczyszczalnia ścieków zwanym(ą) dalej Biorącym w użyczenie 

§ 1. Użyczający oddaje w bezpłatne używanie a Biorący w użyczenie przyjmuje do używania Indywidualną 
przydomową oczyszczalnię ścieków typu MBoś ................ nr seryjny urządzenia 
....................................................................... . 

§ 2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

§ 3. Biorący w użyczenie oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym i instrukcją obsługi przedmiotu 
użyczenia. 

§ 4. 1. Biorący w użyczenie zobowiązuje się: 

- eksploatować przedmiot użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem oraz otrzymaną instrukcją obsługi stanowiącą 
załącznik nr 1 do umowy, 

- utrzymywać przedmiot umowy w należytym stanie i nie udostępniać innym osobom, 

- ponosić bieżące koszty utrzymania, 

- w okresie gwarancyjnym uszkodzenia i niesprawności urządzeń mechanicznych i elektrycznych niezwłocznie 
zgłaszać do producenta tj. Emkan - Pro Krzysztof Murawski. Dane teleadresowe znajdują się w załączniku nr 
1 do umowy. O fakcie zgłoszenia producentowi awarii należy poinformować Urząd Gminy w Zakrzewie 
pisemnie, osobiście lub telefonicznie nr (48) 610-51-16 w.38. 

- po upływie okresu gwarancji wykonywać na własny koszt wszelkie naprawy, 

- do zgodnego z prawem ochrony środowiska zagospodarowaniem nagromadzonego nadmiernego osadu 
(Rozporządzenie Ministrqa Ochrony Środowiska z dnia 01.08.2002r w sprawie Komunalnych osadów 
ściekowych - Dz.U.Nr 134, poz. 1140 z 2002 roku, oraz Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001r Dz.U.Nr 62, 
poz. 628 z 2001r ze zmianami). 

2. W przpadku uszkodzenia oczyszczalni powstałego z winy lub w wyniku zaniedbania Biorącego 
w użyczenie, poniesie on koszty naprawy. 

§ 5. Użyczający zastrzega sobie prawo kontroli sprawności eksploatacji przedmiotu użyczenia. Urządzenia będą 
podlegały inwentaryzacji przez Użyczającego. 

§ 6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

- Użyczający : Biorący w użyczenie: 


