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UMOWA NAJMU NR KP.P.O.2015.1.2019 

 

zawarta w dniu .............. roku we Włocławku, pomiędzy:  

 

Gminą Miasto Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13 87-800 Włocławek 

reprezentowaną przez: 

Pana Piotra Ordon – Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji 

87-800 Włocławek Al. Chopina 8; 

NIP 888-30-31-255 zwanym dalej „Wynajmującym”, a 

 

................................................. ; 

zwanym dalej „Najemcą”, 

 

zwanymi także dalej wspólnie „Stronami” lub każdy z osobna „Stroną”, 

której treść jest następująca: 

§ 1. 1. Wynajmujący oświadcza, że dysponuje lokalem użytkowym położonym we 

Włocławku przy Al. Chopina 10; 87-800 Włocławek, w wyodrębnionej części Krytej 

Pływalni „Delfin”  

2. Lokal, o którym mowa w ust. 1 powyżej składa się z następujących pomieszczeń : 

a) Parter 

 WC – 4,56 m
2
 

 WC – 4,56 m
2
 

b) II piętro 

 zespół pomieszczeń baru + komunikacja – 101,80 m
2
 

 komunikacja – 6,37 m
2
 

 zmywalnia – 3,85 m
2
 

 przygotowalnia – 9,59 m
2
 

 magazyn – 4,51 m
2
 

 szatnia personelu – 4,65 m
2
 

 WC – 3,05 m
2
 

 magazyn – 10,08 m
2
 

o łącznej powierzchni około 153,02,30 m
2
.  

Przedmiotem najmu są pomieszczenia, w których Najemca uruchomi i będzie prowadził 

działalność gastronomiczną (np. restauracje). 
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§ 2. 1. Wynajmujący zobowiązuje się oddać, a Najemca zobowiązuje się wziąć do używania 

lokal, o którym mowa w § 1 ust. 1 z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną  

(np. restauracje).  

2. Strony postanawiają, iż w ramach niniejszej umowy Najemca ma prawo do swobodnego 

korzystania z lokalu, zgodnie z treścią niniejszej umowy. 

3. Najemca nie wnosi zastrzeżeń do stanu technicznego lokalu użytkowego. 

4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki jakie mogą powstać, 

ani jakim mogą ulec osoby trzecie przebywające na przedmiocie najmu oraz za inne szkody 

powstałe w mieniu Najemcy bądź mieniu przebywających na terenie przedmiotu najmu osób 

trzecich, na skutek działania innych osób. 

§ 3.1.Wynajmujący wyraża zgodę i upoważnia Najemcę, a Najemca zobowiązują się  

w terminie ... dni od dnia protokolarnego objęcia nieruchomości w najem zawrzeć  

z właściwymi dostawcami mediów i usług umowy  na dostawę mediów i usług niezbędnych 

do utrzymania przedmiotu najmu we właściwym stanie technicznym i porządkowym. 

2.Najemca zobowiązują się: 

a.  dokonać adaptacji wynajętej powierzchni zgodnie z projektem zaakceptowanym 

przez Wynajmującego oraz dokonać we własnym zakresie i na własny koszt 

wszelkich prac adaptacyjnych lokalu, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, po 

uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego.  

b.  dokonywać we własnym zakresie i na własny koszt konserwacji oraz remontów 

przedmiotu najmu, które wynikają z bieżącego użytkowania z zastrzeżeniem, 

iż wszelkie remonty prace oraz adaptacje i ulepszenia przedmiotu wynajmu 

wymagają pisemnej zgody Wynajmującego. 

c.  korzystać z przedmiotu najmu wyłącznie na cele związane z prowadzoną 

działalnością gastronomiczną (restauracja). 

d.  do używania wynajętego przedmiotu najmu z należytą starannością i zgodnie 

z przeznaczeniem do prowadzenia działalności określonej w niniejszej umowie;  

e.  opuścić przedmiot najmu w dniu zakończenia Umowy i zwrócić przedmiot najmu  

w stanie niepogorszonym, lecz uwzględniającym zużycie będące następstwem 

prawidłowej eksploatacji i upływu czasu. 

f.  zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną 

działalnością gospodarczą; 

g.  do prowadzenia dokumentacji okresowych przeglądów instalacji elektrycznej, sprzętu  

i wyposażenia p.poż., oraz wentylacji;  



3 

3. Działalność gospodarcza prowadzona przez Najemcę w wynajętych pomieszczeniach 

będących przedmiotem najmu może być prowadzona także poza godzinami i dniami pracy 

basenu, w tym czasie świąt, dni wolnych, ferii i wakacji, za zgodą Wynajmującego. 

4. Strony zgodnie postanawiają, iż Najemca nie może bez pisemnej zgody Wynajmującego  

podnająć przedmiotu najmu na rzecz osób trzecich  ani oddać przedmiotu najmu do 

bezpłatnego używania. 

5. Wykonanie przez Najemcę własnym staraniem i kosztem adaptacji i remontu lokalu w 

zakresie niezbędnym do jego dostosowania do potrzeb prowadzonej działalności 

gospodarczej – działalność gastronomiczna (restauracja) nastąpi jedynie za zgodą 

Wynajmującego. 

 Zakres rzeczowy i finansowy adaptacji i modernizacji, który Najemca sporządził i 

uzgodnił z Wynajmującym określi kosztorys nakładczy(załącznik nr 2 do nn. umowy) 

 Po dokonanej adaptacji i modernizacji Najemca przekaże Wynajmującemu protokół 

odbioru robót przez odpowiednie służby i dokumentację techniczną powykonawczą. 

6. Najemca bez pisemnej zgody Wynajmującego nie ma prawa zmienić przeznaczenia 

przedmiotu najmu ani przeprowadzić innych modyfikacji i adaptacji, które naruszałyby jego 

substancję. 

7. Najemca nie ma prawa do zwrotu poczynionych nakładów na przedmiot najmu.  

8. Prace adaptacyjne w wynajętym pomieszczeniu nie mogą zakłócać prawidłowego 

funkcjonowania obiektu Krytej Pływalni Delfin. 

§ 4. 1. Miesięczny czynsz najmu lokalu Strony ustalają na łączną kwotę ........ zł. brutto  

słownie: ........................ złotych brutto 

2. Najemca zobowiązuje się do zapłaty czynsz najmu miesięcznie na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. 

3. Czynsz płatny jest począwszy od dnia zakończenia adaptacji lokalu przez Najemcę , 

gdzie adaptacja lokalu nie może trwać dłużej niż 4 m-ce od podpisania nn. umowy. 

Pierwszy czynsz ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w stosunku do ilości dni, kiedy 

adaptacja jeszcze trwała.  

4. Wszelkie opłaty związane z najmem określone niniejszą umową będą dokonywane przez 

Najemcę przelewem bankowym na rachunek bankowy Wynajmującego PKO BP SA 

O/Włocławek 53 1020 5170 0000 1502 0009 0258.  

5. Dniem płatności czynszu i innych należności wynikających z Umowy jest dzień uznania 

rachunku bankowego Wynajmującego. 

6. Oprócz czynszu Najemca zobowiązany jest do ponoszenia opłat tytułem kosztów energii 

elektrycznej , cieplnej ,wody, ścieków, wywozu nieczystości w następującej wysokości: 
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- za energie cieplną: 1,45 % ogólnego zużycia energii cieplnej w budynku Krytej 

Pływalni Delfin. Kwota 1,45 % ogólnego zużycia energii cieplnej wyliczana będzie na 

podstawie faktury wystawionej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

Spółka z o.o. we Włocławku; 

- za energię elektryczną według umowy zawartej przez Najemcę z Usługodawcą, 

- za wywóz nieczystości według umowy zawartej przez Najemcę z Usługodawcą. 

7.Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości i ubezpieczenie budynku od zdarzeń losowych 

pokrywa Wynajmujący. 

8.Czynsz najmu podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 

i taka zmiana nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu do niej. 

9. Pierwsza waloryzacja zostanie dokonana od początku roku 2020.  

10. W przypadku niewywiązania się Najemcy z warunków umowy podanych w § 4.1. 

Wynajmujący będzie naliczać ustawowe odsetki za opóźnienie w płatności. 

§ 5.1. Na umieszczenie  tablicy informacyjnej, reklamowej oraz znaków firmowych 

używanych do działalności Najemca jest zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody 

Wynajmującego - po uprzednim , także pisemnym uzgodnieniu miejsca i rozmiaru reklamy. 

Opłaty za korzystanie z powierzchni reklamowych naliczane są zgodnie z obowiązującą 

Uchwałą Rady Miasta Włocławek. Najemca zobowiązuje się do bieżącej konserwacji i 

napraw tablic reklamowych i informacyjnych na własny koszt. 

§ 6. 1. Umowa została zawarta na czas oznaczony /10 lat/ od dnia ................ 2019 roku do 

............................................  roku. 

2.  Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 3 miesięcznego 

okresu wypowiedzenia liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego. 

3. Strony zgodnie postanawiają, iż Wynajmujący odda w posiadanie Najemcy przedmiot 

najmu najpóźniej do dnia ......................... r.  

4. W przypadku rozwiązania umowy przez Wynajmującego zgodnie z ust. 1, Najemca zo-

bowiązany jest do zwolnienia lokalu w terminie jednego miesiąca. 

5. Najemca zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu najmu w stanie odpowiadającym z dnia    

przekazania protokółem. 

§ 7.1. Adres Wynajmującego do korespondencji oraz dane osób upoważnionych do jego 

reprezentowania: Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku, Al. Chopina 8, 87-800 

Włocławek reprezentowanym  przez: Piotra Ordon - Dyrektora 

2. Adres Najemców do korespondencji oraz dane osób upoważnionych do jego 

reprezentowania: 

 - ..........................  
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 - ............................  

3. Zmiana danych, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stanowi zmiany Umowy. O zmianie 

tych danych Strony powiadomią się pisemnie, listem poleconym i za potwierdzeniem 

odbioru.  

4. Pisma wysłane pod adresem wskazanym dla korespondencji wywołują określony w nich 

skutek prawny jeżeli nie zostaną odebrane przez  Stronę. 

§ 8. Jeżeli Najemca dopuści się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za jeden miesiąc, Wy-

najmujący wyznaczy Najemcy na piśmie dodatkowy termin nie krótszy niż 14 dni, na wyko-

nanie zobowiązań zgodnie z § 3 niniejszej umowy. Po bezskutecznym upływie tego terminu 

Wynajmujący będzie miał prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

Wynajmujący może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku, gdy: 

Najemca wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi 

i przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali w budynku 

uciążliwym. 

§ 9. 1. Strony umowy z zastrzeżeniem ust. 2, zobowiązują się w czasie obowiązywania 

Umowy, a także po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, do traktowania jako poufnych wszelkich 

informacji, które zostaną im udostępnione lub przekazane przez drugą Stronę w związku  

z wykonaniem Umowy, nie udostępniania ich w jakikolwiek sposób osobom trzecim bez 

pisemnej zgody drugiej Strony i wykorzystania ich tylko do celów określonych w Umowie. 

2. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, które: 

a/ w czasie ich ujawnienia były publicznie znane; 

b/ których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa. 

§ 10. 1. Najemca zobowiązuje się do zwrotu przedmiotu najmu niezwłocznie, najpóźniej  

w terminie 7 dni roboczych po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy.   

2. W przypadku niezwrócenia lokalu we wskazanym terminie, Najemca zapłaci 

Wynajmującemu tytułem kary umownej czynsz w podwójnej wysokości za każdy 

miesiąc , o którym mowa w § 4 z tytułu bezumownego korzystania z lokalu , przy czym 

wysokość kary umownej zostanie  proporcjonalnie rozliczona w przypadku mniejszej ilości 

dni zwłoki za krótszy okres dysponowania lokalem aniżeli miesiąc , wg wzoru : 

wartość czynszu brutto pomnożona przez dwa, następnie podzielona przez 30 dni, 

pomnożona przez ilość dni miesiąca 

§ 11. 1. W celu sprawdzenia stanu pomieszczeń nieruchomości Wynajmujący może 

dokonywać ich przeglądu po uprzednim powiadomieniu Najemcy i w terminie z nimi 

uzgodnionym. 
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2. Przy przeglądzie pomieszczeń najmowanej nieruchomości konieczna jest obecność 

Najemcy lub osoby przez nich upoważnionej. Przegląd nie może przekraczać zakresu 

rzeczowej potrzeby. 

§ 12. 1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy będą sporządzane na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

2. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji Umowy, Strony poddają pod 

rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Wynajmującego. 

3. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest prawo polskie. 

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

4.  Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z tego: 

 egz.dla Najemcy 

 egz.dla Wynajmującego 

 egz.dla działu Księgowości Wynajmującego 

5. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania. 

 

Załączniki: 

1. Kopia polisy ubezpieczeniowej OC 

2. Protokół zdawczo - odbiorczy 

 

WYNAJMUJĄCY:        NAJEMCA:  

 

 


