REGULAMIN UŻYTKOWANIA OBIEKTU ZAJAZDU
Ustanowiony dnia 01.03.2013 w Miedznie przez Parafię Rzymsko Katolicką pw. Zwiastowania
NMP ul. Kościelna 1, 07-106 Miedzna..
§1
Parafię Rzymsko Katolicką pw. Zwiastowania NMP w Miedznie oświadcza, że posiada tytuł prawny
do obiektu zabytkowego Zajazdu położonego w Miedznie przy

ul.Orzeszowskiej wraz z jego

wyposażeniem.
§2
Parafia Rzymsko Katolicka pw. Zwiastowania NMP w Miedznie użycza i daje w bezpłatne
użytkowanie budynek Zajazdu w terminie oznaczonym w „Umowie o nieodpłatnym użyczeniu
zajazdu w Miedznie”, której wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
§3
Parafia Rzymsko Katolicka pw. Zwiastowania NMP przekazując obiekt przyjmuje oświadczenie
o zapoznaniu się z jego stanem faktycznym, oraz

stwierdzenie, że jest on przydatny

do umówionego użytku, a także, że biorący obiekt w używanie nie zgłasza żadnych zastrzeżeń
dotyczących stanu Zajazdu oraz jego wyposażenia.
§4
Budynek Zajazdu może być użytkowany wyłącznie w sposób określony w „Umowie o nieodpłatnym
użyczeniu zajazdu w Miedznie”, używany z jego przeznaczeniem oraz

utrzymany w czasie

użyczenia w niepogorszonym stanie.
§5
Budynek Zajazdu jest dostępny dla wszystkich.
§6
Budynek Zajazdu powinien być oddany wraz z wyposażeniem w uzgodnionym terminie w stanie
niepogorszonym, w stosunku do stanu w jakim obiekt zostało mu przekazany, a w przypadku
wystąpienia uszkodzeń, użytkownik zobowiązany jest do pokrycia w całości wszelkich kosztów
przywrócenia stanu Zajazdu oraz jego wyposażenia do stanu sprzed użyczenia.

.................................................

Załącznik do Regulaminu Użytkowania Obiektu Zajazdu:

WZÓR UMOWY NIEODPŁATNEGO UŻYCZENIA
zawarta dnia ................................... w Miedznie pomiędzy:
Parafią Rzymsko Katolicką pw. Zwiastowania NMP ul.Kościelna 1, 07-106 Miedzna
reprezentowaną przez
.................................................................................................................................................
zwaną dalej ’’Użyczającym’’
a
.............................................................................................................................................................
………..................................................................................................................................................
zwanym dalej ’’Biorącym do używania ’’.
§1
Użyczający oświadczenia, że posiada tytuł prawny do obiektu zabytkowego Zajazdu położonego
w Miedznie przy ul.Orzeszowskiej wraz z jego wyposażeniem.
§2
1. Użyczający użycza i daje w bezpłatne użytkowanie Biorącemu do używania, a Biorący
do używania przyjmuje przedmiot użyczenia określony w § 1, zwany dalej Zajazdem na czas
oznaczony w terminie
od dnia ……………….. godz. ……………… do dnia …………….. …godz. ………………….
2. Biorący do używania będzie użytkował Zajazd w terminie podanym w pkt.1 w sposób
następujący: …………………………………………………………………………………………………..
§3
Biorący do używania oświadcza, że odebrał przedmiot użyczenia, zapoznał się z jego stanem
faktycznym i stwierdza, że jest on przydatny do umówionego użytku i nie zgłasza żadnych
zastrzeżeń dotyczących stanu Zajazdu oraz jego wyposażenia.

§4
Biorący do używania zobowiązuje się do używania Przedmiotu użyczenia zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz do utrzymania go w niepogorszonym stanie.
§5
Biorącemu do używania nie wolno wynajmować, ani w inny sposób udostępniać Zajazdu
do korzystania innym osobom.
§6
1. Biorący do używania zobowiązuje się do zwrócenia Zajazdu wraz z wyposażeniem
w terminie podanym w § 2 pkt.1 w stanie niepogorszonym, w stosunku do stanu w jakim
obiekt zostało mu przekazany.
2. Biorący do używania zobowiązuje się do pokrycia w całości wszelkich kosztów
przywrócenia stanu Zajazdu oraz jego wyposażenia do stanu sprzed realizacji niniejszej
umowy.
3. W przypadku wystąpienia uszkodzeń Użyczający nie wyrazi zgody na naprawy częściowe,
nie przywracające stanu Zajazdu oraz jego wyposażenia do stanu sprzed realizacji
niniejszej umowy.
§7
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę zachowując ……. dniowy okres wypowiedzenia.
§8
Użyczający może wypowiedzieć niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania
okresu wypowiedzenia, jeżeli Biorący do używania używa Zajazd, lub jego wyposażenie
niezgodnie z przeznaczeniem lub narusza inne postanowienia niniejszej umowy.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowę stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
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