
Umowa użyczenia instrumentu muzycznego 

Zawarta w dniu …………………… w Luborzycy pomiędzy Stowarzyszeniem Inicjatyw Kulturalnych 
„Kosynierzy” z siedzibą w Baranówka 6, 32-010 Luborzyca, reprezentowanym przez Prezesa 
Stowarzyszenia …………………………………………………. zamieszkałego: ………………………………………………………. 
…………………………………….. legitymującego się dowodem osobistym nr ………………………………………..  
nr PESEL: …………………………………………………. zwanego dalej UŻYCZAJĄCYM, 

a.…………………………………………………………………………… zam. ………………………………………............................... 
…………………………………………. legitymującego/cą się dowodem osobistym nr …………………………………….….  
nr PESEL: ……………………………………………………………………. zwanym/ną dalej BIORĄCYM DO UŻYWANIA, 
została zawarta umowa następującej treści: 

§1 Niniejszą umową Użyczający zezwala Biorącemu do używania na bezpłatne używanie przedmiotu 
użyczenia. 

§2 Przedmiotem użyczenia jest instrument muzyczny, którego właścicielem jest Użyczający,  
co też niniejszym oświadcza, a który opisuje się jako: 

Rodzaj Instrumentu: …………………………………….…………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Producent: ……………………………………………………    Model: ………………………………………………………………… 

Nr seryjny: …………………………………………………... 

§3 Umowę zawiera się na czas nieoznaczony z tym zastrzeżeniem, że Użyczający może rozwiązać ją 
 z zachowaniem 3 dniowego okresu wypowiedzenia. 

§4 Najpóźniej wraz z upływem 3-dniowego terminu wypowiedzenia biorący do używania zobowiązuje 
się zwrócić przedmiot użyczenia wymieniony w §2 bez dodatkowych wezwań i w stanie 
niepogorszonym. Zwrot przedmiotu użyczenia nastąpi w siedzibie Użyczającego. 

§5 Biorący do używania wraz z podpisaniem niniejszej umowy potwierdza odbiór opisanego wyżej 
przedmiotu użyczenia oraz oświadcza, że jest mu znany stan użyczonego przedmiotu, nie wnosi  z tego 
tytułu żadnych zastrzeżeń. Ponadto oświadcza, że jest mu znana wartość przedmiotu oddanego do 
używania w chwili jego wydania tj.: ………………………………… 

§6 Biorący do używania zobowiązuje się wykorzystywać przedmiot użyczenia zgodnie z jego 
przeznaczeniem i nie oddawać  w użyczenie ani najem osobie trzeciej. 

§7 Wszystkie koszty wynikające z korzystania z przedmiotu użyczenia (w tym dokonanie koniecznych 
napraw, regulacji itp.) przez cały czas trwania umowy ponosi Biorący do Używania. 

§8 Biorący do Używania zobowiązuje się zwrócić instrument w stanie nienaruszonym, w przeciwnym 
wypadku zostanie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej do wysokości aktualnej wartości 
rynkowej przedmiotu użyczenia.  

§9 Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§10 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
(Dz.U. Nr. 16, poz. 93 z późn. zm.) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964. 

§11 Spory pomiędzy stronami rozstrzyga Sąd właściwy ze względu na siedzibę użyczającego. 

§12 Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  
ze stron. 

 

…………………………………………………………………..                            ………………………………………………………………….. 

               Prezes Zarządu Stowarzyszenia                                      Biorący do używania 


