
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 08/2018 

 

UMOWA NAJMU  

 

Zawarta w dniu .............................. w Mszanie Dolnej pomiędzy Zespołem Szkół Techniczno-

Informatycznych w Mszanie Dolnej ul. Starowiejska 4, w imieniu którego działa: 

mgr inż. Andrzej Dębski – Dyrektor Szkoły  

zwany w dalszej części umowy Wynajmującym 

a 

................................................................................................................................. 

w imieniu którego działa: 

.................................................................................................................................. 

zwany w dalszej części umowy Najemcą 

 

§1 
Wynajmujący wynajmie Najemcy lokal o powierzchni 73,82 m², składający się z pięciu pomieszczeń wraz z wyposażeniem. Najemca będzie 

prowadził w lokalu działalność handlową artykułami spożywczymi i szkolnymi oraz małą gastronomię. 

 

§2 

Najemca zobowiązuje się do utrzymania użytkowanej powierzchni oraz pomieszczeń jadalni, 

która nie jest przedmiotem najmu wraz z wyposażeniem w porządku, czystości oraz 

należytym stanie technicznym. Najemca zobowiązany jest również do pokrycia kosztów 

bieżących napraw oraz przeglądów technicznych, jak również przestrzegania regulaminu 

Szkoły i przepisów przeciwpożarowych. 

 

§3 

1. Wynajmowany lokal wykorzystywany będzie przez Najemcę na cele ściśle określone  

w ofercie skierowanej do Dyrektora Szkoły. 

2. Najemca potwierdza, że stan techniczny lokalu w dniu podpisania umowy jest mu 

znany i nadaje się do umówionego użytku. 

3. Uzyskanie stosownych zezwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności  

w wynajmowanym lokalu spoczywa na Najemcy. 

 

§4 

1. Najemca płacić będzie wynajmującemu czynsz miesięczny w wysokości  .................  

zł brutto.(słownie: ..........................). Co roku czynsz najmu będzie waloryzowany  

o wskaźnik inflacji. Pierwsza waloryzacja nastąpi w 2019 roku.  

2. Za datę spełnienia świadczenia uznaje się dzień wpływu środków na rachunek 

bankowy. W przypadku rozwiązania umowy zapłacony z góry czynsz nie podlega 

zwrotowi. 

§5 

Rozliczenie za świadczenia dodatkowe dokonywane będą w następujący sposób: 

- koszty pobieranej energii i gazu oraz koszty za pobór wody i odprowadzenie ścieków 

ponosił będzie Najemca na podstawie wskazań podliczników co miesiąc,  

- gromadzenie i wywóz śmieci oraz utrzymanie porządku przed wejściem do 

wynajmowanego lokalu obciąża Najemcę. 

 

 

§6 

Czynsz najmu płatny będzie z góry do dnia 10 miesiąca, do kasy szkoły lub na rachunek 

bankowy na podstawie wystawionej faktury. 



 

§7 

1. Ewentualne planowane przez Najemcę adaptacje budowlane czy przebudowa muszą 

być każdorazowo uzgodnione z Wynajmującym i wymagają jego pisemnej zgody 

2. Najemca nie ma prawa występowania do Wynajmującego o zwrot nakładów,  

o których mowa w ust. 1. 

 

§8 

Najemca nie ma prawa oddawania przedmiotu najmu w podnajem osobom trzecim. 

 

§9 

1. Najemca obowiązany jest dokonywać we własnym zakresie i na własnym koszt 

konserwacji przedmiotu najmu oraz remontów bieżących. 

2. Nakłady poniesione przez Najemcę w trakcie trwania okresu najmu wynikające z prac 

określonych w ust.1 oraz koniecznego dostosowania lokalu do zmieniających się norm 

i wymogów nie podlegają zwrotowi. 

 

§10 

Umowa zostaje zawarta na okres od 01.09.2018 do 31.08.2021 roku 

 

§11 

1. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, jeżeli Najemca zalega z należnym czynszem najmu za dwa pełne 

okresy płatności lub dopuszcza się naruszenia innych istotnych postanowień umowy. 

2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 Najemca 

zobowiązany jest rozliczyć się z Wynajmującym i opuścić przedmiot najmu  

w terminie wskazanym przez Wynajmującego. 

3. Strony zastrzegają sobie możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem 

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku przystąpienia przez 

Wynajmującego do przebudowy lub zmiany przeznaczenia budynku, w którym został 

wynajęty lokal lub do zaprzestania przez Najemcę prowadzenia działalności.  

4. Strony uzgodniły, iż z przyczyn innych niż w/w, umowa może zostać wypowiedziana 

z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

 

§ 12 

1. W przypadku nieterminowego regulowania należności Wynajmujący będzie naliczał 

odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych – odsetki w wysokości 

równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów 

procentowych.  

2. W przypadku, gdy Najemca dopuści się zwłoki z zapłatą należności, Wynajmujący 

prześle mu pisemne upomnienie zawierające wezwanie do uiszczenia zaległości wraz 

z odsetkami pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. 

Koszty upomnienia obciążają Najemcę i są pobierane na rzecz Wynajmującego. 

Obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia przez Najemcę powstaje z chwilą 

doręczenia upomnienia. Koszty podlegają ściągnięciu w trybie określonym jak dla 

zaległości głównej. Koszty upomnienia ustala się zgodnie z art. 10 ustawy o terminach 

zapłaty w transakcjach handlowych w kwocie 40 euro, przeliczonej na złote według 

średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia 

roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało 

się wymagalne. Kwota ta stanowi rekompensatę za koszty odzyskiwania należności. 



Oprócz kwoty 40 euro Wynajmującemu przysługuje również zwrot,  

w uzasadnionej wysokości poniesionych kosztów odzyskiwania należności 

przewyższających kwotę 40 euro.  

3. Jeśli najemca dokona wpłaty a posiada zaległości i wpłata nie pokrywa całej 

należności wraz z odsetkami za zwłokę, Wynajmujący w pierwszej kolejności zalicza 

wpłatę na poczet odsetek i kosztów wezwania, a w dalszej kolejności na poczet 

zaległości związanej z kwotą główną, która powstała najwcześniej. 

 

§13 

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem nieważności. 

§14 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą mieć zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§15 

Spory mogące wynikać z wykonywaniem przedmiotu umowy strony poddają do 

rozstrzygnięcia właściwym rzeczowo Sądom Powszechnym. 

 

§16 

Wydanie przedmiotu najmu nastąpi po podpisaniu umowy. 

 

§17 

Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze 

stron. 

 

WYNAJMUJĄCY:                                                                                                NAJEMCA: 
 

 

 

 

 

 
 

 


