Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1054/20
Prezydenta Miasta Gdańska
z dnia 28 lipca 2020 r.

I.

Zasady i warunki użyczenia wyposażenia:
1. Wyposażenie, o którym mowa w § 2 ust.2 niniejszego zarządzenia:
1) jest wyposażeniem fabrycznym nowym objętym ustawową gwarancją dostawcy,
2) stanowi własność Gminy Miasta Gdańska, znajduje się w ewidencji Gdańskich
Nieruchomości,
3) nie jest obciążone prawami osób trzecich,
4) przekazane zostanie do bezpłatnego używania na czas obowiązywania umowy użyczenia.
2. Po okresie użyczenia ruchomości, wymienione w załączniku nr 1 do zarządzenia, mogą zostać
przekazane do dalszego używania bezpłatnie lub odpłatnie na rzecz Biorącego do używania
na podstawie złożonego przez zainteresowanego wniosku.
3. W przypadku braku wniosku zainteresowanego, złożonego w formie pisemnej najpóźniej
w terminie 3 miesięcy przed datą końcową okresu użyczenia, określoną w § 2 ust. 6
niniejszego zarządzenia, bądź braku zgody Użyczającego na dalsze korzystanie z tego
wyposażenia, Użyczający ma prawo żądać natychmiastowego wydania wyposażenia
określonego w § 2 ust. 2 niniejszego zarządzenia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
4. Biorący do używania zobowiąże się w umowie użyczenia, zawartej z Gminą Miasta Gdańska,
reprezentowaną przez Dyrektora Gdańskich Nieruchomości:
1) trwale oznakować przekazane wyposażenie oznakowaniem Gdańskich Nieruchomości,
zgodnie z przekazaną instrukcją i utrzymywać to oznakowanie przez okres użyczenia,
2) utrzymać przekazane wyposażenie w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem jego
normalnego zużycia,
3) ubezpieczyć wyposażenie, określone w § 2 ust. 2 niniejszego zarządzenia w całym
okresie użyczenia w zakresie szkód wywołanych pożarem i innymi zdarzeniami losowymi,
a kopię polisy dostarczyć do Gdańskich Nieruchomości,
4) wykonywać w obecności pracowników Gdańskich Nieruchomości i na jego żądanie
przynajmniej raz w roku (lub każdorazowo na żądanie) spis z natury użyczonego
wyposażenia,
5) w przypadku stwierdzonego niedoboru, uzupełnić wyposażenie o element nowy o tej
samej funkcji i parametrach takich samych lub zbliżonych - na własny koszt w okresie 30
dni od dnia stwierdzenia niedoboru oraz oznakować zgodnie z otrzymaną instrukcją
Gdańskich Nieruchomości,
6) dokona, w przypadku zniszczenia jakiegokolwiek elementu wyposażenia określonego
w załączniku Nr 1 zarządzenia, niezależnie od przyczyn tego zdarzenia, na swój koszt
naprawy zniszczonego wyposażenia, a jeżeli będzie to niemożliwe – odtworzenia o
element nowy o tej samej funkcji i parametrach takich lub zbliżonych do uszkodzonego
elementu, o czym poinformują Gdańskie Nieruchomości pisemnie w ciągu 14 dni od daty
stwierdzenia uszkodzenia i oznakuje nowy sprzęt zgodnie z instrukcją Gdańskich
Nieruchomości,
7) koszty eksploatacji wyposażenia i zakupu materiałów eksploatacyjnych ponosi Biorący
do używania.

II. Okres użyczenia:
1. Okres użyczenia może ulec skróceniu w przypadku:
1) wcześniejszego rozwiązania umowy użyczenia lokalu użytkowego położonego w budynku
przy ul. Biskupiej 4, niezależnie od jego przyczyn i trybu – wówczas z dniem rozwiązania
umowy użyczenia Biorący do używania zobowiązany jest do protokolarnego wydania
Użyczającemu całości wyposażenia wraz z lokalem,
2) stwierdzenia przez Użyczającego naruszenia jakiegokolwiek z warunków użyczenia
i braku działań Biorącego do używania zmierzających do zaniechania naruszeń, mimo
uprzedniego pisemnego wezwania do zaprzestania naruszania warunków umowy –
wówczas wydanie użyczonego wyposażenia Użyczającemu następuje protokolarnie
zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
2. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust. 1 – Biorącemu do używania
nie przysługuje żadne odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu użyczenia.
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