
 

 

 
Załącznik Nr 3 do Regulaminu  

Wypożyczalni Sprzętu Pielęgnacyjnego i Wspomagającego 
 

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

 
zawarta dnia: ............................................ w Białej pomiędzy Wypożyczalnią Sprzętu Pielęgnacyjnego i 

Wspomagającego w Gminie Stara Biała reprezentowaną przez Sławomira Wawrzyńskiego – Wójta 

Gminy zwaną dalej 

Użyczającym, 

A Panem/Panią:........................................................................................................................... 

zamieszkałym/łą:......................................................................................................................... 

legitymującym/cą się dowodem osobistym .................................................................................. zwanym 

dalej Wypożyczającym. 

§ 1 

Przedmiotem użyczenia jest sprzęt pielęgnacyjny/wspomagający: 

1........................................................................................................ nr .................................. 

2........................................................................................................ nr .................................. 

3........................................................................................................ nr .................................. 

4........................................................................................................ nr .................................. 

5........................................................................................................ nr .................................. 

6........................................................................................................ nr .................................. 

7........................................................................................................ nr .................................. 

8........................................................................................................ nr .................................. 

9........................................................................................................ nr .................................. 

10. ....................................................................................................... nr................................ 

 

§ 2 

Wypożyczający oświadcza, że: 

 Zapoznał się z Regulaminem Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Usprawniającego; 

 Zapoznał się z zasadami użytkowania przedmiotu, jego właściwościami i przeznaczeniem; 

 
§ 3 

1. Użyczający oddaje Wypożyczającemu do bezpłatnego/płatnego użytkowania sprzęt wymieniony w 
§1, zwany dalej przedmiotem, na okres od dnia: ........................ do dnia: ............................ . 



 

 

2. Po upływie niniejszego terminu Wypożyczający zobowiązuje się do zwrotu przedmiotu w stanie 

niepogorszonym w terminie 3 dni od daty upływu okresu określonego w umowie. 

3. Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem 

prawidłowego użytkowania. 

§ 4 

1. W przypadku konieczności przedłużenia okresu korzystania z użyczonego sprzętu, Wypożyczający 

zawiadamia Użyczającego w terminie do 3 dni przed planowanym pierwotnie terminem zwrotu. 

Użyczający może przedłużyć okres użyczenia na podstawie aneksu do niniejszej umowy. 

2. Przekroczenie terminu użyczenia przedmiotu o 3 dni ponad termin określony w niniejszej umowie 

upoważnia Użyczającego do odbioru sprzętu. 

§ 5 

1. Wypożyczający odpowiada finansowo za wszelkie szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego 

używania przedmiotu. 

2. Wartość wypożyczonych sprzętów zostaje określona w Załączniku do umowy. 

§ 6 

1. Użyczający uprawniony jest do sprawdzenia danych przedstawionych przez Wypożyczającego oraz 

do kontroli sposobu używania przedmiotu. 

2. W przypadku stwierdzenia wykorzystania przedmiotu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub jego 

zniszczenia Użyczający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w trybie natychmiastowym 

i obciążyć Wypożyczającego kosztami ewentualnej naprawy. Wypożyczający zobowiązany jest 

wówczas do niezwłocznego zwrotu przedmiotu. 

3. W przypadku zagubienia przedmiotu Użyczający ma prawo obciążyć Wypożyczającego kosztami 

równowartości przedmiotu. 

§ 7 

Wypożyczający wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez 

Użyczającego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE celem prowadzenia 

ewidencji sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego. 

§ 8 

Wszelkie ewentualne zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 



 

 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
 

§ 10 

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

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

Użyczający Wypożyczający 


