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Umowa użyczenia pojazdu
Zawarta w dniu .......................... w ....................................................................................... między
....................................................................................................................................... z siedzibą w
.................................................................... ul. ..................................................................................
reprezentowanym(ą) przez ..................................................................................... zwanym(ą)
dalej „Użyczającym”
a
....................................................................................................................................... z siedzibą w
.................................................................... ul. ..................................................................................
reprezentowanym(ą) przez ..................................................................................... zwanym(ą)
dalej „Biorącym”.
§ 1.
Użyczający oświadcza, że ma prawo rozporządzać poprzez użyczenie pojazdem marki
……………….. , typ ……….. nr rej. ………………, oznaczenie pożarnicze .......................,
zwanego w dalszej treści umowy „przedmiotem użyczenia”.
§ 2.
Użyczający zezwala Biorącemu na bezpłatne używanie oddanego w tym celu przedmiotu
użyczenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3.
Umowa niniejsza zawarta jest na okres ………………………2. Strony mogą w formie
pisemnego aneksu (pod rygorem nieważności w przypadku zastosowania innej formy)
przedłużyć okres obowiązywania umowy.
§ 4.
Biorący zobowiązuje się do korzystania z przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem
i właściwościami.
1

Wypełnia wnioskodawca.
Należy wskazać liczbę dni / tygodni / miesięcy obowiązywania umowy (w zależności od potrzeb).
*Niepotrzebne skreślić.
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§ 5.
Biorący zobowiązuje się nie udostępniać przedmiotu użyczenia na rzecz osób trzecich.
§ 6.
Koszty eksploatacji (w tym przeglądów i napraw) przedmiotu użyczenia w okresie trwania
umowy ponosi Biorący.
§ 7.
1. Biorący zobowiązany jest zwrócić przedmiot użyczenia w stanie niepogorszonym ponad
normalne zużycie, wynikające z jego bieżącej eksploatacji, po upływie okresu określonego w § 3.
2. W przypadku gdy przedmiot użyczenia stanie się potrzebny Użyczającemu z powodów
nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, może on w trakcie obowiązywania niniejszej
umowy zażądać jego zwrotu. W takim przypadku strony uzgadniają termin zwrotu, lecz nie może
on być dłuższy niż 14 dni od wystąpienia żądania albo liczby dni pozostałych do końca
obowiązywania umowy.
3. Użyczający jest uprawniony do zażądania zwrotu przedmiotu użyczenia jeżeli Biorący używa
przedmiotu użyczenia w sposób sprzeczny z jego właściwościami lub przeznaczeniem. W takim
przypadku zwrot ma nastąpić nie później niż 7 dni od wystąpienia żądania.
§ 8.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego.
§ 9.
Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy
jest Sąd właściwy dla siedziby Użyczającego.
§ 10.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Właściwe podpisy

…………………………
Użyczający
………………………….
Miejscowość

…………………………
Data

………………………………
Biorący

