ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Zawartejw dniu

w GnieZnie,pomigdzy:

Miastem Gniezno

Zarzqdem Gospodarowania Lokalami,

przez.

reprezentowanym

..., z siedzib4w GnieZnieprzy ul. Lecha6,

posiadaj4cymNIP:7842452568,REGON:301280541,na podstawie pelnomocnictwa
nr ......
...2dnia
........r.,zwanymdalej
Wynaimuiacym.
a
1. (w przypadkuosobyfizycznejnie prowadz4cejdzialalnoscigospodarczej):
Pani4/Panem

ul. .............

zarnteszkalym

w

przy

posiadaj4c4/posiadaj4cym
numerPESEL

2. (w przypadku osoby fizycznejprowadz4cejdziatralnosd
gospodarcz4):
Paniq/Panem
.............

- przedsigbiorc4
prowadzqcymdzialalnoS6
gospo
darczEpod,

firm4
wpisanym
do ewidencjidzialalnoscigospodarczej
prowadzonejprzez

pod numerem

posiadaj4cym
numerNIp: .........

REGON:

kopia zalwiadczeniao wpisie do ewidencji dzialalnoSci
gospodarczejstanowi zal1czrukdo
umowy,
- wsp6lnik6wsp6lki cywilnej):
3. (w przypadkuprzedsigbiorc6w
Paniq/Panem
.....'.......

- przedsigbiorc4
prowadz4cymdzialalnoSigospo
darczEpod,

firm4

z siedzibq,
w .............

przy ul.

wpisanym
do ewidencji dzialalnofici gospodarczejprowadzonej przez
pod numerem'..'.......

.....kopia zalwiadczetiao wpisiedo ewidencjidzialalnoSci

gospodarczej
stanowizal4cznikdo umowy,
i
Paniy'Panem
..'..'.'....
firm?

przedsigbiorc4
prowadz4cymdzialalnoft(,
gospodarcz4
pod
.........2
siedzibE
w .............
prza uI.
wpisanym

do ewidencji dzialalnoSci gospodarczejprowadzonej ptzez
pod numerem.'.........

.....kopia zalwiadczenia
o wpisie do ewidencjidziatalnoSci

gospodarczej
stanowizalqczrrtkdo umowy,

wsp6lnikami

sp6lki cywilnej pod
posiadaj4cej

nazwq'.

numer

siedzib4

NIP:

REGON:

4. (w przypadkuosobyprawnej):
...........(firmaosoby prau,nej) z
przy ul.

siedzibqw

..., wpisanq/wpisanym
do ...........

................(wskaza6
organ

rejestrowynp. KrajowyRejestrSadowy)prowadzonego
przezS4dRejonolvy............
wydzial

..............,
pod numerem

posiadajEcq/posiadaj4cym
numer

N I P:. . . . . . . ..
do umowy, reprezentowanq/reprezentowanymprzez:

(wpisai

osobyuprawnionedo reprezentowania
osobyprawnejujawnionew rejestrze,zwr6ci6uwagg
na spos6breprezentacjiwskazanyw rejestrze,reprezentacja
jednoosobowa,rcprezentacja
lqczna),
zwan{ zwanymdalejNai emca.
o nastgpuj4cej
treSci:

Na podstawieUchwaly Rady Miasta z dnia 28 paldziemika 2009r., NR XLl454l200g
w sprawie: zasad gospodarowanialokolami uiytkowymi wchodzqcymiw sHad zasobu
komunalnego
Miasta Gniezna,zmienionejUchwal4RadyMiasta Gnieznaz dnia29 kwietnia
20I0r. Nr XLDV554/2010,
stronypostanawiaj4
co nastgpuje:

$1
1 . Przedmiotemnajmu jest lokal uzytkowy polozony w GnieZnie w budynku przy
ul. ...'.'..."..
skladai4cy
sig2...........
pomieszczehol4cznejpowierzchni............
m'.

2 . Przedmiot najmu wydany zostanie Najemcy na podstawie protokolu zdawczo
odbiorczego,w kt6rym szczeg6lowoopisanyzostaniestantechniczny przedmiotunajmu
i stanowiintegraln4cze66niniejszejumowy.

3 . Najemcazobowi1zujesig uzywa6przedmiotnajmu w celu
(wpisa6cel na jaki wykorzystywanybgdzie lokal). Zmianaprzeznaczenia
przedmiotu
najmuwymagapisemnejzgodyWynajmuj4cego.
4 . Najemca zobowi4zujesig do uzyskaniawszelkichpozwoleri wymaganychprzepisami
prawaprzy pr owadzeniudeklarowanejdzialalnoSci.

5 . Wynajmuj4cyoSwiadcza,i2 dla lokalu stanowi4cegoprzedmiotniniejszejumowy nie
zostalowydaneSwiadectwocharakterystykienergetycznej,przewidzianeprzepisamiart.
5, ust. 3-5 ustawyz dnia 7 lipca 1994r.Prawobudowlane(tekstjednolity z 2013,poz.
1409'). JednoczesnieNajemca o6wiadcza,iZ rezygnuje z zqdaniaprzedlokeniaw/w
Swiadectwa.
6 . NajemcaoSwiadcza,
iz nrewnosi zasftzehen
co do stanutechnicznegoprzedmiotunajmu
oruz jego przydatnoScido celu wskazanegow ust. 3. Najemcadeklarujewykonaniena
wlasny koszt i ryzyko rob6t niezbgdnychdo przystosowanialokalu do potrzeb
prowadzonejdzialalnoSci.
7 . wynajmuj4cy nie

zezwala na prowadzenie w lokalu sprzedazy, produkcji
i rozpowszechniania
tzw. legalnych Srodk6w odurzajqcych(dopalaczy);lub innych

substancjipsychoaktywnychoraz nie wyruZa zgody na magazynowaniematerial6w
latwopalnych i prowadzenie dzialalnoilci powoduj4cej zaklScanie spokoju oraz
zagruZaj4cej2yciu, zdrowiu i bezpieczefstwumieszkaric6w.W przypadkunaruszenia
powyzszegozapisu umowy Wynajmuj4cy zastrzegasobie prawo rczwiqzaniaumowy
najmubez zachowania
terminuwypowiedzenia.

$2
L Umowa najmu zostaje zawarta na czas oznaczoly do dnia
rwi4he strony od dnia jej podpisania ptzezobie strony.

2. Kuzdej ze stron przystuguje prawo rczvnryanra umowy z zachowaniem3-miesigcznego
okresu w1'powiedzeni4 jednak nie wczesniej nz przed uptywem jednego roku od daty
zawarciaumowy.
J.

W przypadku opuszczenialokalu przez Najemcg bez protokolarnego przekazanialokalu
Wynajmuj4cemu, ma zastosowaniepor6wnanie protokolu zdawczo-odbiorczegoz daty
przejgcia lokalu przez Najemcg, ze stanem istniej4cym w dacie przejEcia lokalu przez
Wynajmuj4cego.Wynajmuj4cy ma prawo jednostronnego przejEcialokalu, po uprzednim
powiadomieniu Najemcy na pi5mie o .vqiznaczonymterminie przejgcia,na adresdorgczeri
wynikaj4cy z niniejszej umowy. Najemca oSwiadcza, Ze nzeka

sig wszelkich

ewentualnych

lokalu

roszczeft zwiqzanych z

przejgciem jednostronnym

przez

Wynajmuj4cego, a pozostawione w nim ruecry uznaje siE za porz.lcone z zamiarem
wyzbycia sig ich wlasno6ci.

l.

$3
Czynszz\4ulunajmuustalasi wedlugstawki:
...,.....21nettoza lrrl
t j . . . . . . . . . znl e t t o
x .........m2
(slownie:

zl netto
zl

/100)

2. Do powyZszejkwoty zostaniedoliczonypodatekod towar6w i uslug VAT wg stawki
obowiqzuj4cejw dacie wysta ienia faktury. W dniu podpisywanianiniejszejumowy
podatek wynosi 23%. Usta
obowiEzyrvat bgdzie od dnia j
stawek czynszu zgodnie z

zmiana stawek podatku od towar6w i uslug,
wejSciaw Zycie, powoduj4c automatyczneprzeliczenie
i stawkami VAT. Povtylsze nie wymaga zmiany

umowy w formie aneksu.
3.

Czynsz z tytttlu najmu platny
na rachunek bankowv

miesigcznie,z gory do l0-tego dnia kazdegomiesi4ca
nafakttxze.

4 . Za kuhdy dzien op6Znienia w zapLacie czynsztr Wynajmuj4cy
w wysokoSciustawowej.

naLiczy odsetki

5 . NajemcaoSwiadcza,iz - w

wyst4pienia takiej koniecznoSci- zawrze umowg

ztytvlu dostawy energii el

oraz wpvozu nieczystoScistalych, a za ewentualne

pozostalemedia zobowi4zujesig triszczal oplaty na rzecz Wynajmuj4cego platne
wraz z czFszem na rachunek

y na fakturzeYAT.

6 . Adres do korespondencji:

nr tel. kontaktowego:

e mail:

@

7 . Najemca wyraha zgodg na
wiadomoSci za pomocq

informacji dotycz4cychw

danych osobowych, w tym na otrzymywanie
teleinformatycznego, oraz przesylanie w ten spos6b

i wystawionych faktur, rozliczen oraz salda

klienta. Najemca zobovnqzu;je jednoczeSniedo poinformowania Wynajmuj4cego w
formiepisemnejo kaZdonzowej
ienumerutelefonu
i adresu e-mail.
8 . Najemca zobowi4zanyjest
okreSlonejptzez Radg Miasta

$1 w zwi1zku z art. 254

zapLatypodatku od nieruchomoSciw wysokoSci
w drodze uchwaly a takhe na podstawie afi. 207

z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacjapodatkowa

(Dz.U. z 2012r., poz.749

zm.) oraz ustawyz dnia 12 stycznia7991r. o podatkach

i optatachlokalnych(tekstjed lity Dz. U. 2 2014r., peu.849ze zm.).

$4
l . Stawka czynszupodlega

wartoSciwskaZnikazmiany

j waloryzacji o wsku2nik nie wyZszy ni? 100 %
towar6w i uslug konsumpcyjnychogloszonego
przez

Prezesa GUS w dzienniku
w aloryzacjE. Zwaloryzowana

,,Monitor Polski" za rok poprzedzaj4cy
ka czynszuobowi4zywa(,bgdzieod marcado lutego

nastgpnego
roku.
2. Zmiana stawki czynszu o
pisemnegopowiadomieniaNaj

k, o kt6rym rnowa w ust. 1, nastgpowatbgdziew formie
cy i nie stanowi zmiany umowy.

$s
t . W przypadkuzwloki w p

czyrrszuza kolejne 2 (dwa) miesi4ceWynajmuj4cy

udzieliNajemcydodatkowego1 miesigcznego terminu na uregulowanie zalegloSci.
Nieuregulowanie zaleglofici w

.uq1znaazonym terminie

skutkowa6

bgdzie

wypowiedzeniem
umowynajmubez zachowaniaterminu wypowiedzenia.

$6
Zawarcie umowy najmu nastgpu pod warunkiem spelnienia l4cznie nastgpuj4cych
warunk6w:
a) zloZeniu oSwiadczenia o

leniu okolicznoici mog4cych spowodowai egzekucjg

zmaj1tkuosobyubiegaj4cejsig zawarcieumowynajmu,w tym r6wniez,ze osobata nie
posiada zalegloSci z Stttu

publicznoprawnychstanowi4cy zal4cznik nr 2

do niniejszej umowy,

b) zloheniu, zabezpieczeria
zwi4zanychz korzystaniem z
zabezpieczeniazostaje ustalo
na zapisy zawartew Uchwale

ia Wynajmuj4cegoz ffiilu

czynszrri innych oplat

jmowanego zasobu uzytkowego w postaci (wybr6,r
po okreSleniu lnvoty za ntjem lokalu ze wzglgdlu
Miasta Gniezna okreSlaj4ce r o dzaj zab ezpieczefit

z dnia 28 pafidziernika 2009r, NR XL/454n009 w sprawiezzassdgospodarowuniu
lokalami aiytkowymi

w skladzasobukomunalnegoMiastu Gniezna).

l. Najemcazobowi4zanyjest
i ryzykopracremontowych

$7
wykonywaniaw przedmiocienajmuna wlasnykoszt
innych prac niezbgdnychdo zachowanialokalu w stanie

niepogorszonym.

2. Wykonanieinnych prac anizeli

w ust. l, w tym maj1cychna celuulepszenie

przedmiotunajmu mozliwe.j

po uzyskaniupisemnejzgodyWynajmujqcego,w tresci
kt6rejokre5lonyzostanietermi ich wykonaniaorazewentualniezasadyrozliczeniastron
ztegotytulu.
3 . W przypadkunaruszenia

ust.l i 2 Wynajmuj4cymohe rozwiqzal umowg

bez zachowaniaokresu llrypo
albo 24da(, przywr6cenia stan

a nadto uprawniony jest wedlug swego wyboru
poprzedniego albo utrzymat dokonane zmiany lub

przer6bki bezprawa zwrotu ich r6wnowartoSci.

1 . Najemca zobowiEzujesig do
a w szczeg6lnodci
przedwej6c

$8
maniaporz4dkuna zewn4trzprzedmiotunajmu,
do przedmiofu najmu, na powierzcltni wyznaczonej

przezsprawuj?cegozarz4dbudy
2. Najemca zobowiqzujesig dok nywai bieh4cych napraw i remont6w oraz odnawia(,
przedmiotnajmu zgodniez
w zakresie kt6ry nie powoduje ulepszenia b4dZ
zwigkszeniastandardu.
3. W przypadkunie

przezNajemcgdzialart,o kt6rych mowa w ust. I i 2 ,

Wynajmuj4cypo uprzednim

u Najemcy do ich wykonania,uprawnionyjest

do zastgpczegowykonania tych

na kosztNajemcy.

se
Najemca nie moze bez zgody W

spos6bodstgpowaina rzecz os6b

muj4cego podnajmowad przedmiotu najmu ani w inny
ich,

$10
Wynajmuj4cy moZe rczwiEza(,nr

umowg bez zachowania okresu wypowiedzenia

r6wniezw nastgpuj4cychprrypad
a)

stwierdzeniadewastacjilokal

b)

dokonaniaprzer6beklokalu

pisemnejzgodyWynajmuj4cego,

c)

podnajmu lub oddania

bezplatnegou?ywania lokalu bez pisemnej zgody

Wynajmuj4cego,

d) naruszenia
innych,istotnyc postanowieri
umowy.

$11
l . Po rozwi4zaniulub wyga5nigci stosunkunajmu Najemcazobowi4zanvjest w terminie
7 (siedem)dni opr6znii i wydad ynalmuj4cemu
przedmiotnajmu,na postawieprotokolu
zdawczo -

odbiorczego, w

przedmiotu najmu oraz termi
naprawienia szk6d wy
napraw lub remont6w. Po
uprawniony jest do naprawienia

m szczeg6lowo opisany zostanie stan technicznv

do uplywu kt6rego Najemca zobowiryanyjest do
w przedmiocienajmu lub wykonaniaobciqZaj4cych
go
ie terminu, o kt6rym mowa v,ry2ej,Wynajrnuj4cy
6d i wykonania napraw lub remont6w, o kt6rych mowa

wyzel na koszt Najemcy.

2 . W przypadku niewydania

tu najmu po

zakohczeniu umowy

Najemca

zobowi4zanyjest do zaplaty W

jmuj4cemujednorazowejkary umownejw wysokoSci

1,00% czynszabrutto obowi

rj4cegoza ostatnimiesi4c najmu. Ponadto,za kuZdy

rozpoczgty miesi4c bezu

korzystania z przedmiottt najmu Wynajmuj4cy

uprawniony jest do nahczenia odszkodowania w wysokoSci 200% czynszu brutto,
obowi4zuj4cego za ostatni mi i4c najmu, co nie pozbawia Wynajmuj4cego prawa
dochodzeniaodszkodowaniana

og6lnych (kara umowna).

3 . Stronyzgodniepostanawiaj4, zapisyust. 1 i2 obowi4nj1w przpadku zaistnienia
przeslanekdo zastosowania kary

, po \Mygasrugcluumowy.

s12
1 . Strony s4 zobowi4zane do
adresu bqd1 innych istotnyc zmianach danych maj4cych wplyw
identyfikacjgstron.

na poprawnq

2. Pismoprzeslanedrugiej stroniena adres okreSlony w umowie awizowane dwukrotnie.
uznajesiEza dorgczone.

l. W sprawachnieuregulowan
Kodeksucywilnego.
2. Wszelkiezmianyniniejszej

$13
w niniejszejumowle maiE zastosowanieprzepisy

$14
Ewentualnespory mog?cewynikn4i z postanowieri
niniejszejumowy strony poddaj4
rozstrzygnigciu wlaSciwogor zeczow
o s4dudla Wynajmuj4cego.

$1s
umowg

sporz4dzono w

dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach,po
dla Wynajmuj4cego
i Najemcy.

jednym

