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Wzór  umowy najmu lokalu użytkowego wraz z załącznikiem 

 

 

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO 
 

zawarta w dniu  ……….  2021  roku  pomiędzy : 

 

MIASTO BIAŁYSTOK –  URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU NIP: 966 211 72 20 

w imieniu którego występuje Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, ul. Pułaskiego 25, 15-337 

Białystok  

reprezentowaną przez : 

 

1. .......................................................– Dyrektora Szkoły 

 

zwanym Wynajmującym, a :  

 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

zwanym Najemcą 

§1 

 

1. „Wynajmujący” oddaje w najem lokal użytkowy będący częścią budynku Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Białymstoku przy ul. Pułaskiego 25 o łącznej powierzchni 

użytkowej 28,92 m2  . 

2. Najemca wykorzystywał będzie przedmiot najmu wyłącznie na prowadzenie sklepiku 

szkolnego. 

3. Wynajmujący zobowiązuje się zapewnić swobodny dostęp do przedmiotu najmu uczniom 

i pracownikom szkoły bez ograniczeń. 

4. Wydanie Najemcy przedmiotu najmu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-

odbiorczego będącego załącznikiem nr 1 umowy. 

 

§2 

 

1. Warunkiem zawarcia umowy jest wpłacenie kaucji zabezpieczającej wykonanie 

wynikających z niej zobowiązań finansowych, stanowiącej równowartość trzymiesięcznego 

czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy, pod rygorem odstąpienia przez organizatora 

przetargu od jej zawarcia. 
 

2. Kaucja nie podlega oprocentowaniu i podlega zarachowaniu na poczet zaległości 

powstałych w związku z nienależytym lub nieterminowym uiszczeniem opłat oraz innych 

zobowiązań związanych z najmem lub dzierżawą. Kaucja może zostać zaliczona w poczet 

zadłużenia jeden raz w ciągu roku kalendarzowego. Uzupełnienie kaucji winno nastąpić 

w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. 
 

3. Kaucja powinna być wnoszona przelewem na konto bankowe nr 56 1240 5211 1111 0010 

4684 1046 
 

4. Kaucja podlega zwrotowi po rozliczeniu wszelkich zobowiązań związanych  

z użytkowaniem nieruchomości. 
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§  3 

 

Niniejsza umowa została zawarta na czas określony, tj. od dnia …...… r. do dnia  ….…… r. 

 

                                                              § 4 

 

Ustala się miesięczne opłaty za wynajmowany lokal :  

 

1. Miesięczna kwota czynszu w okresie od września do czerwca każdego roku wynosi:  

..........................zł netto za 1 m2  + obowiązująca stawka podatku Vat, a od lipca do 

sierpnia: 10% ustalonej stawki. 

2. Należność za czynsz płatna do 20-go dnia każdego miesiąca z góry na konto bankowe 

nr 14 1240 2890 1111 0010 3577 5705. 

3. Strony ustalają następujący adres Najemcy do korespondencji: 

………………………………………………………………………………………….. 

4. W przypadku zwłoki w uiszczaniu czynszu, Wynajmującemu służy prawo do 

naliczania odsetek  ustawowych za każdy dzień  zwłoki.  

5. W cenę czynszu wliczone jest ogrzewanie pomieszczenia, energia elektryczna oraz 

woda i ścieki. 

6. Wywóz nieczystości we własnym zakresie Najemcy. 

 
 

§ 5 

 

1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości stawki czynszu wynikającej 

z poziomu inflacji, oraz dostosowania do aktualnych cen rynkowych. W przypadku nie 

wyrażenia zgody na tę zmianę przez Najemcę, umowa ulega rozwiązaniu z zachowaniem 

terminu wypowiedzenia określonego w § 11. 

 

2. Zmiana stawki czynszu musi być dokonana z miesięcznym wyprzedzeniem. 

 

 

§ 6 

 

Najemca może dokonywać nakładów na nieruchomość wyłącznie za pisemną zgodą 

Wynajmującego. Wszelkie poczynione nakłady nie podlegają rozliczeniu. 

 

 

§ 7 

 

1. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać lokal zgodnie z przeznaczeniem. 

2. Najemca zobowiązuje się do należytej dbałości o wynajmowaną nieruchomość. 

W przypadku zaistnienia ze strony Najemcy uszkodzeń spowodowanych 

użytkowaniem przedmiotu najmu, Najemca zobowiązuje się do ich usunięcia w 

terminie ustalonym z Wynajmującym. 

3. Najemca zobowiązuje się do wykonywania wszelkich napraw bieżących w celu 

utrzymania lokalu w należytym stanie technicznym. Najemca zobowiązany jest do 

niezwłocznego dokonania naprawy na własny koszt po uprzednim uzyskaniu zgody 

Wynajmującego. 

4. Po zakończeniu umowy Najemca zobowiązuje się oddać lokal uporządkowany  
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i w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnego zużycia i eksploatacji.  

 

 § 8 

 

Najemca zobowiązuje się ponadto do: 

1. Przestrzegania następujących zasad: 

- godziny otwarcia sklepiku od 730 do 1530, 

- prowadzenie działalności zgodnie z przepisami bhp, ppoż., Sanepidu, 

- wyposażenie sklepiku w niezbędny sprzęt i meble, 

- utrzymanie czystości i porządku na terenie sklepiku i jego najbliższym otoczeniu, 

- produkty spożywcze sprzedawane w sklepiku powinny być zgodne z rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. z dnia 1 sierpnia 2016 r. poz.1154 ze zm.) 

- konsultowanie z Dyrektorem szkoły oferowanego asortymentu. Asortyment nie może 

zagrażać zdrowiu i życiu uczniów, powinien on obejmować „zdrową żywność” min. soki 

naturalne, wodę mineralną, batony i ciastka zbożowe, czekoladę pełnowartościową, 

owoce sezonowe i suszone, drożdżówki, kanapki wykonane ze świeżych produktów. 

W asortymencie sklepiku mogą znaleźć się również artykuły szkolne np. zeszyty, 

długopisy, ołówki, gumki itp. Nie powinny natomiast znajdować się takie produkty jak: 

chipsy, tzw. zupki chińskie. 

- zakaz sprzedawania artykułów  tytoniowych,  alkoholowych,  pirotechnicznych, 

łatwopalnych itp. 

2. Najemca bierze pełną odpowiedzialność za uszkodzenia, zniszczenia lub kradzież 

wyposażenia lokalu.  

 

§ 9 

 

Najemca nie jest uprawniony do oddawania przedmiotu umowy w podnajem osobom trzecim. 

 

§ 10 

 

Najemca nie może dokonywać żadnych zmian budowlanych na wynajmowanej 

nieruchomości bez zgody Wynajmującego. 
 

 

§ 11 

 

Umowa  może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 1 miesięcznego 

terminu wypowiedzenia lub bez zachowania tego terminu w przypadku naruszenia istotnych 

warunków umowy. 

 

§ 12 

 

Najemca zobowiązuje się, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z poźn. zm.) w terminie 14 dni od daty 

podpisania niniejszej umowy, do złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości 

IN-1 lub deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 w Departamencie Finansów Miasta 

Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. Słonimska 1 pok. 19 Biuro Obsługi Interesanta. 

Najemca zobowiązuje się ponadto, do terminowego regulowania podatku od nieruchomości. 
 

§ 13 
 

W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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§ 14 
 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 15 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  Wynajmujący :         Najemca :   


