Załącznik nr 1 do umowy użyczenia
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
Niniejszy dokument stanowi Załącznik nr 1 do Umowy użyczenia zawartej w dniu …………….
pomiędzy:
1.
Gminą Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 9462575811,
reprezentowaną przez:
Panią mgr Beatę Teter – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19 im. Józefa Czechowicza, przy ul.
Szkolnej 6, 20-124 Lublin, działającego na podstawie Zarządzenia nr 85/4/2019 Prezydenta
Miasta Lublin z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani mgr Beacie
Teter - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19 im. Józefa Czechowicza , , zwanym dalej
„Użyczającym”;
a
2. ………………………………………………………………………………., zwaną/ym dalej Biorącym do używania.
§1
Protokół zdawczo-odbiorczy został sporządzony w dniu ……………………………. w obecności
Użyczającego reprezentowanego przez Panią mgr Beatę Teter – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19
im. Józefa Czechowicza, przy ul. Szkolnej 6, 20-124 Lublin
i Biorącego do używania
……………………………………………………..., w lokalu opisanym w § 2.
§2
Użyczający oświadcza, iż zgodnie z Decyzją Zarządu Miasta Lublin z dnia 18 grudnia 2000 r. nr
GGN.05.14.72244/G-19/2000, jest trwałym zarządcą nieruchomości , przy ul. Szkolnej 6 w
Lublinie.
§3
1. Przedmiotem umowy użyczenia są lokale znajdujące się w budynku opisanym w §1 tj.:
a) pomieszczenie kuchenne o powierzchni 37,00 m²,
b) stołówka o pow. 72,20 m².
2. Lokale będą wykorzystywane przez Biorącego w celu świadczenia sukcesywnych usług
cateringowych dla uczniów Szkoły Podstawowej 19 w Lublinie. Lokal ten Użyczający oddaje
Biorącemu do bezpłatnego używania.
§4
Strony uzgadniają, że wyposażenie przedmiotowego lokalu stanowią:
1.
Trwałe elementy wyposażenia lokalu:
1) zlew do zmywania naczyń,
2) zlew do mycia drobnego sprzętu,
3) zlew do mycia rąk.
2.

Wyposażenie dodatkowe lokalu:
1) wg załącznika nr 8 do ogłoszenia.
1

Uwagi:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
....…………………………………………………….
§5
Użyczający przekazuje Biorącemu do używania 1 komplet kluczy do drzwi wejściowych do lokalu
użytkowego będącego przedmiotem najmu.
§6
Rodzaj i stan mediów w lokalu mieszkalnym:
1. Lokal w/w posiada następujące elementy wyposażenia technicznego:
1) instalację wodno-kanalizacyjną,
2) instalację ciepłej wody,
3) instalację centralnego ogrzewania,
4) instalację gazową,
5) instalację elektryczną.
2. Uwagi:
…...................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..........................
§7
1. Stan techniczny lokalu oraz stopień zużycia znajdujących się w nim instalacji i urządzeń
określa się jako: dobry.
2. Stan lokalu określają zdjęcia stanowiące załącznik do niniejszego protokołu.
§8
Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
otrzymuje Biorący do używania, a dwa Użyczający.
Potwierdzam zgodność protokołu zdawczo-odbiorczego ze stanem faktycznym.
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