
UMOWA UŻYCZENIA Nr .....................
 

zawarta w dniu............................2016 r. w Lublinie pomiędzy:
Gminą Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, Regon 
431019514  reprezentowaną przez: 
Artura Szymczyka -  Zastępcę Prezydenta Miasta Lublin
Beatę Jędrzejewską-Kozłowską – Dyrektora Biura Zarządzania Energią 
zwaną w dalszej części umowy „Biorącym w użyczenie”
a
Panem/Panią
1. ….............................................
 
PESEL....................................., zam.  …………………………………......................................

2. ….............................................
 
PESEL....................................., zam.  …………………………………............................................

3.  ….............................................
 
PESEL....................................., zam.  …………………………………............................................

zwanym/zwanymi  w  dalszej  treści  umowy „Użyczającym”,  oraz  łącznie  „Stronami” 
o następującej treści: 

§ 1.
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest użyczenie części nieruchomości (jednorodzinnego budynku 
mieszkalnego)  i  określenie  warunków  użyczenia  dla  potrzeb  realizacji  projektu 
Lubelska  Energia  Fotowoltaiczna  (LEF)  współfinansowanego  ze  środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego  Województwa  Lubelskiego  na  lata  2014-2020,  Oś  priorytetowa 
4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, zwanego 
w dalszej części umowy „Projektem”.

2. Realizacja „Projektu” swoim zakresem obejmuje:
1)  przygotowanie  „Projektu”,  zwane  dalej  „Przygotowaniem  Projektu  LEF”, 
polegające  na  wykonaniu  przez  Biorącego  w  użyczenie  i/lub osoby  przez  niego 
wskazane  audytu  wykonalności  (sprawdzenie  technicznej  możliwości  montażu 
instalacji fotowoltaicznej w lokalizacji, o której mowa w przedmiocie użyczenia) oraz 
dokumentacji projektowej;
2) wdrażanie  „Projektu”, tj.  montaż instalacji  fotowoltaicznej  składającej się z paneli 
fotowoltaicznych  i  osprzętu  instalacyjnego,  umożliwiającej  wytwarzanie  energii 
elektrycznej przez Użyczającego;
3) okres trwałości „Projektu”, tj. eksploatacja instalacji fotowoltaicznej do upływu 5 lat 
od dnia przelewu na rachunek bankowy Biorącego w użyczenie refundacji końcowej 
z realizacji „Projektu”.  

3. Zobowiązania  organizacyjne  i  finansowe  Stron,  związane  z  realizacją  etapów 
„Projektu”, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, zostaną określone w odrębnej umowie 
podpisanej  przez  Strony,  po  przeprowadzeniu  procedury  przetargowej  i  zawarciu 
umowy  z  wykonawcą  instalacji  fotowoltaicznej,  pod  warunkiem  uzyskania 
dofinansowania przez Biorącego w użyczenie. 

1z4



§ 2.
Przedmiot użyczenia

1. Użyczający oświadcza,  że  jest  właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem 
wieczystym  nieruchomości  oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  jako  działka
o nr ewidencyjnym ………….………. obręb geodezyjny ………… położona w Lublinie 
przy  ul.  ……………………………….  oraz  że  znajdujący  się  na  niej  jednorodzinny 
budynek mieszkalny jest jego własnością/współwłasnością i wynika to z następującego 
dokumentu potwierdzającego własność/współwłasność:
……………………………………………………...……………………
(nr księgi wieczystej lub nr aktu notarialnego lub innego dokumentu własności)

2. Użyczający  użycza  i  oddaje  Biorącemu  w  użyczenie  do bezpłatnego  używania 
niezbędną część budynku, o którym mowa w  § 2 ust. 1, w tym dachu,  zwaną dalej 
„Przedmiotem użyczenia”, z przeznaczeniem na realizację „Projektu”. 

3. Użyczający oświadcza, że nieruchomość, o której mowa w § 2 ust. 1 nie jest wpisana 
do rejestru zabytków i nie znajduje się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

4. Użyczający oświadcza, że w budynku, o którym mowa w ust. 1 nie jest zarejestrowana 
ani  prowadzona  działalność  gospodarcza  oraz  działalność  agroturystyczna  lub 
rolnicza.

5. Użyczający upoważnia Biorącego w użyczenie do występowania w jego imieniu przed 
właściwymi organami administracyjnymi przy ubieganiu się o uzyskanie wymaganych 
przepisami  prawa  opinii,  decyzji,  zezwoleń  i  innych  dokumentów  niezbędnych  dla 
prawidłowej realizacji „Projektu”, dotyczących nieruchomości określonej w ust. 1. 

6. Użyczający  wyraża  zgodę  na  udostępnienie  Biorącemu w  użyczenie i/lub  osobom 
przez niego wskazanym, nieruchomości określonej w ust. 1 w celu przeprowadzenia 
niezbędnych  prac  związanych  z  „Przygotowaniem  Projektu  LEF” i  wdrożeniem 
„Projektu”. Przez cały okres trwania umowy Użyczający zapewni dostęp Biorącemu w 
użyczenie i/lub osobom przez niego wskazanym do zainstalowanych urządzeń.

7. Wydanie „Przedmiotu użyczenia” nastąpi  z dniem podpisania niniejszej umowy. Stan 
określający „Przedmiot użyczenia” zostanie opisany protokołem przekazania spisanym 
pomiędzy Użyczającym a osobami, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 przed montażem 
instalacji fotowoltaicznej.

8. Użyczający  oświadcza,  że  jest  świadomy  możliwych  utrudnień  i  niedogodności 
związanych z prowadzeniem prac w budynku, o którym mowa w ust. 1 i nie będzie  
dochodził żadnych roszczeń z tego tytułu.

9. Przez czas obowiązywania niniejszej umowy zamontowana instalacja fotowoltaiczna 
będzie stanowiła własność Biorącego w użyczenie. 

10. Biorący  w  użyczenie  zapewnia,  że  będzie  używał  użyczonej  rzeczy  zgodnie
z  jej  przeznaczeniem oraz  że  bez  zgody Użyczającego  nie  odda  jej  w  użyczenie 
osobie trzeciej

§ 3.
Okres użyczenia

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia jej podpisania do ostatniego dnia 
okresu trwałości „Projektu”, tj. do upływu 5 lat od dnia przelewu na rachunek bankowy 
Biorącego w użyczenie refundacji końcowej z realizacji „Projektu”.

§ 4.
Warunki rozwiązania umowy

1. Umowa użyczenia ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w następujących 
przypadkach: 
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1) Biorący w użyczenie nie uzyska dofinansowania „Projektu”; 
2) rozwiązania umowy, o której mowa w § 1 ust. 3;
3) w przypadku zbycia przez Użyczającego nieruchomości, o której mowa w § 2 ust.  

1, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Strony niniejszej umowy;
4) niedokonania  przez  Użyczającego,  w  wyznaczonym  terminie  i  wysokości, 

płatności, o jakiej mowa w § 5 ust. 2, związanej z „Przygotowaniem Projektu LEF”;
5) w  przypadku  braku  technicznej  możliwości  montażu  instalacji  fotowoltaicznej 

w „Przedmiocie użyczenia”, stwierdzonej przez osoby, o których mowa w § 1 ust. 2 
pkt 1.

2. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, z przyczyn 
leżących po stronie Użyczającego oraz w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, 
Użyczający  dokona  zwrotu  całości  kosztów  realizacji  instalacji  fotowoltaicznej  wraz 
z ustawowymi odsetkami jak od zaległości podatkowych.

§ 5.
Zobowiązania finansowe Użyczającego

1. Z tytułu realizacji  „Projektu”, Użyczający zobowiązuje się wpłacić na rzecz Biorącego 
w użyczenie zaliczkę na poczet realizacji „Projektu” z tytułu wydatków kwalifikowalnych 
nie  podlegających  refundacji  i  wydatków  niekwalifikowalnych,  w  tym  podatku  VAT 
z zastrzeżeniem ust. 6.

2. Użyczający zobowiązuje się,  w ramach zaliczki,  o której  mowa ust.  1,  do wpłacenia 
na rzecz Biorącego w użyczenie w terminie 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy 
kwoty 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100 gr brutto) na przeprowadzenie 
przez  Biorącego  w  użyczenie  i/lub  osoby  przez  niego  wskazane  niezbędnych  prac 
związanych z „Przygotowaniem Projektu LEF”. 
Kwotę  500,00  zł  należy  wpłacić  na  rachunek  Biorącego  w  użyczenie
nr  27  1240  1503  1111  0010  6778  1158  tytułem:  „Przygotowanie  Projektu  LEF, 
ul.  ............ (podać adres)”.

3. Termin,  o  którym mowa w ust.  2,  uważa  się  za  zachowany,  gdy kwota  do  zapłaty 
w pełnej wysokości określonej  w ust.  2 zostanie zaksięgowana na koncie Biorącego 
w użyczenie.  

4. W przypadku, gdy:
1) Biorący w użyczenie nie uzyska dofinansowania „Projektu”;
2) Użyczający zrezygnuje z dalszego udziału w „Projekcie”;
3) nie  będzie  technicznej  możliwości  montażu  instalacji  fotowoltaicznej 

w „Przedmiocie użyczenia”,
kwota,  o  której  mowa  w  ust.  2,  nie  podlega  zwrotowi  do  wysokości  kosztów 
poniesionych  za  faktycznie  wykonane  prace.  Różnica  ponad  wysokość  kosztów 
poniesionych za faktycznie wykonane prace podlega zwrotowi na konto Użyczającego 
nr ....................................................................................................................................... 

5. Kwota, o której mowa w ust. 2 zostanie zaliczona na poczet zaliczki,  o której mowa 
w ust.1.

6. Ostateczna wysokość kwoty, o której mowa w ust. 1 oraz termin jej wpłaty, zostanie 
określona w odrębnej umowie dotyczącej zobowiązań organizacyjnych i  finansowych 
związanych  z  montażem  i  eksploatacją  instalacji  fotowoltaicznej,  podpisanej  przez 
Strony,  po przeprowadzeniu  przez  Biorącego  w  użyczenie  procedury   przetargowej 
i zawarciu  umowy z wykonawcą instalacji  fotowoltaicznej,  pod warunkiem uzyskania 
dofinansowania przez Biorącego w użyczenie.

7. Biorący w użyczenie  udokumentuje  wpłatę  kwot,  o  których mowa w ust.  1  i  ust.  2 
poprzez wystawienie faktur VAT i faktur korygujących.  
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8. Koszty  niekwalifikowalne  „Projektu”,  poza  podatkiem  VAT  oraz  koszty  wynikające 
z korekt   dotyczących  poniesionych  wydatków,  w  tym  w  szczególności  korekt 
finansowych i korekt wynikających z uznania przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubelskiego  części  wydatków  kwalifikowalnych  za  niekwalifikowalne,  ponosi 
Użyczający.

§ 6.
Zwrot przedmiotu użyczenia

1. Po  zakończeniu  okresu  użyczenia,  Biorący  w  użyczenie  zobowiązany jest  zwrócić 
przedmiot użyczenia 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  lub  czynników  niezależnych 
od Biorącego w użyczenie.

2. Wraz ze zwrotem przedmiotu użyczenia Biorący w użyczenie, na podstawie odrębnej 
umowy, przeniesie własność zamontowanej instalacji fotowoltaicznej na Użyczającego. 
Kwoty,  o  których  mowa  w  §  5  wpłacone  przez  Użyczającego  zostaną  zaliczone 
na poczet ceny należnej z tytułu przeniesienia własności instalacji. 

§ 7.
Postanowienia końcowe

1. Użyczający oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych 
na potrzeby niezbędne do realizacji  „Projektu” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych oraz na zamieszczenie materiałów ilustrujących 
realizowany  „Projekt”,  włącznie  z  fotografiami,  w zbiorze  materiałów promocyjnych, 
a także na komunikację telefoniczną i sms-ową z Biorącym w użyczenie w sprawach 
dotyczących  „Projektu”.  Administratorem  danych  osobowych  jest  Prezydent  Miasta 
Lublin.

2. Użyczający oświadcza, że rezygnuje z prawa do prywatności, o którym mowa w art. 5 
ust.  2  ustawy  z  dnia  6  września  2001  r.  o  dostępie  do  informacji  publicznej, 
dotyczącego ochrony danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska.

3. Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  treści  niniejszej  umowy  wymagają  aneksu 
sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Wszelkie  spory  wynikłe  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy  rozstrzygać  będzie  sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Biorącego w użyczenie.

5. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  stosuje  się  przepisy  Kodeksu 
cywilnego.

6. Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  których  jeden 
egzemplarz otrzymuje Biorący w użyczenie i jeden egzemplarz Użyczający.

Użyczający Biorący w użyczenie
……………………………………
…………………………………… ………………………………………
……………………………………
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