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_______________________ 
      Pieczątka PSZOKu 

REGULAMIN UŻYCZANIA PRZYCZEP PSZOKu 

1. Przyczepa może być wykorzystywana wyłącznie do dostarczenia powstałych w gospodarstwie 
domowym na terenie miasta Bydgoszczy odpadów lub niepotrzebnych rzeczy, które mieszkaniec 
(zwany dalej Biorącym do używania)  chce przekazać innym osobom do ponownego użycia, z tym 
zastrzeżeniem, że mogą to być wyłącznie odpady i rzeczy, które są przejmowane przez PSZOK. 

2. Biorący do używania zobowiązany jest do zwrotu przyczepy zawsze w dniu jej pobrania do 
używania, najpóźniej do godz. 19.30.  

3. Nie zwrócenie przyczepy w ciągu 24 godzin od wypożyczenia skutkuje zgłoszeniem na Policję faktu 
przywłaszczenia mienia. 

4. Biorący do używania zobowiązuje się do oddania przyczepy w stanie niepogorszonym, poza 
normalnym stopniem zużycia wynikającym z prawidłowej eksploatacji. 

5. Biorący do używania zobowiązuje się do korzystania z przyczepy zgodnie z jej przeznaczeniem i 
właściwościami (nieprzekraczanie dozwolonej ładowności) z zastrzeżeniem punkcie 1. 

6. Użyczona przyczepa nie może być używana przez inną osobę niż Biorący do używania,  Biorący 
do używania ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby trzecie, którym 
udostępnił przedmiot umowy. 

7. Biorący do używania  nie może dokonywać żadnych przeróbek, zmian, oraz samodzielnych napraw 
w przyczepie.  

8. Z chwilą wydania Biorącemu do używania  przedmiotu użyczenia ryzyko utraty i uszkodzenia 
przechodzi na Biorącego do używania. 

9. Biorący do używania  bierze pełną odpowiedzialność za użyczoną przyczepę. Za ewentualne 
uszkodzenia przyczepy, wynikające z winy Biorącego do używania odpowiada Biorący do 
używania  i ponosi tytułem odszkodowania związane z tym koszty. 

10. Po naprawie przyczepy następuje rozliczenie kosztów naprawy zgodnie z dowodami poniesienia 
kosztów przedłożonymi przez Użyczającego – operatora PSZOK z zastrzeżeniem punktu 11 
poniżej.  

11. W przypadku zniszczenia (na skutek nieprawidłowego użytkowania, kolizji, wypadku drogowego) 
w ponad 50% wartości nowej przyczepy w dniu oddania, Biorący do używania zobowiązuje się do 
zwrotu 100% wartości nowej przyczepy. 

12. Użyczający nie ponosi odpowiedzialności za mocowanie i sposób transportu przedmiotów 
przewożonych przez Biorącego do używania. Ubezpieczenia ładunku Biorący do używania może 
dokonać we własnym zakresie. 

13. W przypadku kradzieży lub wypadku przyczepy Biorący do używania zobowiązany jest do 
natychmiastowego skontaktowania się z Użyczającym na numer telefoniczny podany na pieczątce, 
powiadomienia Policji, uzyskania oświadczenia sprawcy, jeśli kolizja nastąpiła z winy osób trzecich 
oraz zabezpieczenia przyczepy. 

14. W przypadku stwierdzenia, iż Biorący do używania korzysta z przyczepy niezgodnie z jej 
przeznaczeniem określonym w niniejszym Regulaminie tj. wykorzystuje ją do innych celów niż 
określone w punkcie 1, Użyczający może telefonicznie, dzwoniąc na podany w umowie numer 
Biorącego do używania, rozwiązać umowę użyczenia. Rozwiązanie umowy  potwierdza się 
wysyłając również wiadomość na adres poczty elektronicznej Biorącego do używania wskazany w 
umowie.  W takim przypadku Biorący do używania zobowiązany jest w czasie nie dłuższym niż 90 
minut od telefonicznej informacji o rozwiązaniu umowy, zwrócić przyczepę pod rygorem 
zatrzymania kaucji przez Użyczającego.  

15. Biorący do używania wnosi kaucję zabezpieczającą zwrot przyczepy oraz pokrycie w przypadku 
uszkodzenia, tytułem odszkodowania kosztów naprawy w wysokości 500 zł płatną gotówką w 
PSZOK. 

16. Biorący do używania wyraża zgodę na zatrzymanie kaucji w przypadku nie zwrócenia przyczepy 
zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 2.  

17. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w przedmiocie użyczenia w zależności od ich rozmiaru i 
charakteru do czasu naprawienia szkody zostaje zatrzymana kaucja albo jej odpowiednia część na 
poczet kosztów naprawy. Biorący do używania zobowiązuje się pokryć różnicę pomiędzy 
zatrzymaną kaucją albo jej częścią, a rzeczywistymi kosztami naprawy przyczepy z 
uwzględnieniem postanowień punktu 11.  

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 


