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UMOWA NAJMU PWW.2015.....2019 

 

zawarta w dniu .................................. r. we Włocławku pomiędzy: 

Gminą Miasto Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek 888-30-31-255 

reprezentowaną  przez: 

  Piotra Ordon - Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji z siedzibą przy Al. Chopina 8, 87-800 

Włocławek zwanym w dalszej części Umowy „Wynajmującym” 

oraz 

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

 

zwanym w dalszej części Umowy  „Najemcą” 

o treści następującej 

§ 1 

1. Wynajmujący oświadcza, że dysponuje lokalem użytkowym położonym we Włocławku przy ul. 

Piwnej 1a, 87-800 Włocławek, znajdującego się na I piętrze w Przystani Wodnej na rzece Wiśle 

im. Jerzego Bojańczyka przy ul. Piwnej 1a. 

2. Lokal, o którym mowa w ust. 1 powyżej zlokalizowany jest na I piętrze i składa się z 

pomieszczenia biurowo – administracyjnego oraz pomieszczenia socjalnego, o łącznej 

powierzchni około 16,30 m
2
. 

§ 2 

1. Wynajmujący zobowiązuje się oddać, a Najemca zobowiązuje się wziąć do używania lokal,                  

o którym mowa w § 1 ust. 1 z przeznaczeniem biurowo - administracyjnym.   

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. 

§ 3 

1.Strony ustalają miesięczny czynsz najmu na kwotę ............... zł (słownie: .............. złotych .)  

2.Czynsz, o którym mowa w ust. 1 powyżej płatny będzie przelewem  w terminie 14 dni od daty 

wystawienia faktury przez Wynajmującego na wskazane na fakturze konto bankowe.  

3.W przypadku zwłoki w uiszczeniu czynszu Wynajmującemu przysługują odsetki w wysokości 

ustawowej. 

4.Wynajmujący będzie ponosił na rzecz Najemcy koszty opłat ze media ustalone między Stronami 

w formie ryczałtu miesięcznego na kwotę łączną  275,00 zł  (słownie: dwieście siedemdziesiąt 

pięć  złotych 00/100) w tym: 
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 za energie elektryczną: 82,50 zł/m-c 

 za energie cieplną:      110 zł/m-c 

 za ścieki:                       55 zł/m-c 

 za wodę:                        27,50 zł/m-c 

razem na kwotę łączną: 275,00 zł. 

 za wywóz nieczystości: na podstawie umowy jaką  Najemca zawrze z 

przedsiębiorstwem  zajmującym się zawodowa świadczeniem tego typu usług 

5. W przypadku wzrostu opłat związanych z ww. mediami Wynajmujący zastrzega sobie prawo do 

zmiany opłat z tego tytułu i nie stanowi to zmiany Umowy Najmu. 

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

pokrywa Wynajmujący.  

§ 4 

1. Najemca zobowiązuje się do używania wynajętego lokalu z należytą starannością i zgodnie                      

z przeznaczeniem do prowadzenia działalności określonej w niniejszej umowie. 

2. Najemca obowiązany jest 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. 

3. Ponadto Najemca obowiązany jest dokonywać we własnym zakresie i na własny koszt 

konserwacji przedmiotu najmu oraz remontów bieżących z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.  

4. Wszelkie remonty prace oraz adaptacje i ulepszenia przedmiotu wynajmu wymagają pisemnej 

zgody Wynajmującego. 

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

podnająć lub oddać osobie trzeciej przedmiotu najmu lub jego części do używania.   

§ 5 

1. Umowa została zawarta na czas określony od dnia ........ .........  ............ roku na okres ..... lat.  

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 [ ] [ ] 2019 r.  

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

jest do zwolnienia lokalu w terminie jednego miesiąca. 

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

przekazania protokółem. 
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§ 6 

Jeżeli Najemca dopuści się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za jeden miesiąc, Wynajmujący 

wyznaczy Najemcy na piśmie dodatkowy termin nie krótszy niż 14 dni, na wykonanie 

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

Wynajmujący będzie miał prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

 

§ 7 

1. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy będą sporządzane na piśmie pod rygorem nieważności. 

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

1 egz.dla Najemcy 

2 egz.dla Wynajmującego 

3 egz.dla działu Księgowości Wynajmującego 

 

 

       WYNAJMUJĄCY        NAJEMCA 


