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UMOWA UŻYCZENIA 

lokalu użytkowego 

Nr PPM.6850.1.2021 
CR /O O 5 / 2 DZ~ 

W dniu 11.01.2021r. pomiędzy: 

Gminą Brudzew z siedzibą ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew, reprezentowaną przez: 
Pana Cezarego Krasowskiego — Wójta Gminy Brudzew 
zwaną dalej „Użyczającym" 

a 
Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Poznaniu ul. Sieradzka 29, 
60-163 Poznań reprezentowanym przez: 
Panią Wiesławę Nowak — Dyrektora WODR 
zwanym dalej „Biorącym w użyczenie" 

zawarta została umowa o treści następującej: 

§1 

„Użyczający" oświadcza, że jest właścicielem lokalu użytkowego o numerze 17 
o powierzchni 9,70 m2 w budynku stanowiącym siedzibę Urzędu Gminy w Brudzewie, 
ul. Turkowska 29. 

§2 

1. „Użyczający" oddaje „Biorącemu w użyczenie" do wspólnego korzystania z Agentem 
Ubezpieczeniowym PZU S.A. lokal opisany w § 1 z przeznaczeniem na stanowisko 
pracy doradcy oddelegowanego do pracy na terenie Gminy Brudzew. 

2. „Biorącemu w użyczenie" nie wolno oddawać przedmiotu użyczenia do korzystania 
osobom trzecim. 

§3 

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. 

§4 

„Biorący w użyczenie" oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem użyczenia i stwierdza, 
że znajduje się on w stanie zdatnym do umówionego użytku. 

§5 

„Biorący w użyczenie" zobowiązany jest do używania przedmiotu użyczenia zgodnie 
z zasadami jego eksploatacji z dochowaniem należytej staranności. 



§6 

„Biorącemu w użyczenie" przysługuje prawo korzystania ze znajdujących się w przedmiocie 
użyczenia urządzeń i instalacji. 

§7 

„Biorący w użyczenie" ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w przedmiocie 
użyczenia wynikające z jego niewłaściwej eksploatacji. 

§g 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem 
nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa 
polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks 
cywilny. 

§9 

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 
dla „Użyczającego", jeden dla „Biorącego w użyczenie". 
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Załącznik nr 1 do umowy użyczenia lokalu użytkowego nr PPM.6850.1.2021 

1. Użyczający zobowiązuje się do zachowania tajemnicy służbowej 

i nierozpowszechniania, w jakiejkolwiek formie, wszelkich dostępnych mu 
i zasłyszanych informacji, dotyczących Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
(WODR) w Poznaniu, j ej pracowników, klientów i kontrahentów oraz j ej działań, o których 
wiedzę pozyska w sposób uprawniony lub przypadkowy, w trakcie dokonywania kontroli, 
napraw lub w każdym innym przypadku, wymagającym dostępu Użyczającego do 
pomieszczeń, będących przedmiotem najmu. 

2. Użyczający zobowiązuję się w szczególności do zachowania w tajemnicy informacji o 
danych osobowych oraz informacji, stanowiących tajemnicę WODR, 
w tym w szczególności poufnych informacji o pracownikach, klientach, kontrahentach, 
dokumentacji roboczej, zbiorach korespondencji oraz wszelkich innych dokumentach, a 
także informacji wewnętrznego użytku. 

Użyczający oświadcza, że nie będzie rozpowszechniać wiadomości, których 
rozpowszechnianie mogłoby naruszyć dobre imię lub interes WODR, jego pracowników, 
klientów i kontrahentów. 

3. Użyczający oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej, określonej 

w Ustawie o ochronie danych osobowych (art. 107 i 108) oraz odpowiedzialności 

odszkodowawczej, wynikającej z Kodeksu Cywilnego (art. 361). 
4. Zobowiązanie Użyczającego w zakresie, określonym niniejszym paragrafem, obowiązuje 

zarówno w czasie trwania niniejszej Umowy jak i po jej wygaśnięciu. 


