
UMOWA NAJMU POWIERZCHNI NA SKLEPIK SZOLNY
Nr.....2022tLO7

zawwtaw dniu ..... w Bialymstoku migdzy stronami:
MIASTO BIALYSTOK NIP: 966 21172 20
w imieniu kt6rego wystgpuje VII Liceum Og6lnoksztalc4ce im. Naucrycieli
Taj nego Nauczania ul. Wierzb ow a 7, l5-7 43 Bialystok reprezentowan e przezi
Dyrektora - dr Jerzego Nowika zwafiego dalej ,,Wynajmujqcym",
a

zwanym dalej ,t{ajemcq" o nastgpuj4cej tresci:

,,Wynajmujqcy" oSwiadcza, i2, jest zaruqdzajqcym VII Liceum Og6lnoksztalcqcym
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Bialymstoku.
Wystgpuj4cy w imieniu ,,Wynajmujqcego" oSwiadcza, i2 jest uprawniony do zawierania um6w
najmu.
Wystgpuj4cy w imieniu,,Najemcy" oSwiadcza,i?jestupowaZniony do zaciqgaaiazobowiryah
finansowych.
,,Nejemce" oSwiadcza, 2e ww. reprezentowarry przez niego podmiot nie jest podmiotem
powi4zanym, o kt6rym mowa w art.32 ust.2 pkt I ustawy zdnia 11 marca 2004r. o podatku od
towar6w i uslug, z:

1) Miastem Bialystok, NIP: 9662117220,
2) Podmiotami lub osobami powi4zanymi z Miastem Bialystok w rozumieniu przepisu

art.23m ust.l pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od os6b frzycznych(dalej : ustawy
o PIT) bqdL odpowiednio w rozumieniu przepisu art.l la ust.1 pkt 5 ustawy o podatku
dochodowym od os6b prawnych (dalej: ustawy o CIT).
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1. ,,llynajmujqcy" oddaje w najem ,,Najemcy" z dniem ,,...,,..2022 r, 13,45 fi*
powierzchni u2ytkowej na sklepik szkolny w budynku szkoly VII Liceum
Og6lnoksztalc4cego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Bialymstoku,
ul. Wierzbowa 7, l5-7 43 Bialystok.

2, ,,Najemca" wykorzystaprzedmiot najmu wylqcznie na prowadzenie sklepiku.
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1. Oferowany asortyment w sklepiku szkolnym powinien obejmowa6 produkty
spoZywcze zgodne z Rozporz4dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r.
w sprawie grup Srodk6w spo2ywczych przeznaczonych do sprzedaLry dzieciom
irrrtodzie?y w jednostkach systemu oSwiaty orzrymagari jakie muszg spelnia6 $rodki
spoZywcze stosowane w ramach 2ywienia zbiorowego dzieci i rrrtodziehy w tych
jednostkach (Dz.U.2016 poz. I I54).

2. Zakaz sprzedawania artykul6w tytoniowych, alkoholowych, pirotechnicznych,
latwopalnych, itp.

3. Najemcg obowiqzywa| bgdzie zakaz sprzeduhy artykul6w zagraZajqcych Zyciu lub
zdrowia uczni6w.
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1 . Ztylilttnajmu 1,45 m2 powierzchni zprzeznaczeniem na sklepik szkolny w budynku szkoly

,,Najemca" bgdzie :uiszczil. na tzecz ,,Wynajmujqcego" czynsz w wysoko6ci ...
brutto (slownie : ...... ....... zlotych ).
2. Optata, o kt6rej mowa w pkt . I ,,Najemca" wplacal bgdzie do dnia 2l-tegokuhdego miesi4ca
na konto szkoly VII Liceum Og6lnoksztalc4ce im. Naucrycieli Tajnego Nauczania
ul. Wierzb owa 7 rl5-743 Bialystok .

Bank Pekao S.A. I O/ Bialystok 14 124011541111 0010 35783524

Czynsz wskazany w ust. 1 obejmuje nale2noSci zakoruystanie z energii elektrycznej, , wody,
Scieki oraz centralne ogrzewanie.
3.W przypadku zwloki w uiszczanit czynszu, ,,Wynajmujqcemu" sluZy prawo naliczania
odsetek ustawowych za kahdy dzielt zwloki.
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l, ,,Wynajmujqcy" zasfizega sobie prawo do zmiany wysokoSci stawki czyrlszu wynikaj4cej
z poziomt inflacji oraz dostosowania do aktualnych cen rynkowych. V/ przypadku nie
vtyraaenia zgody na tg zmian7 przez ,,Najemcg'\ umowa ulega rozwiqzaniu z zachowaniem
terminu wypowiedzenia okreSlonego w $13.
2. Zmiana stawki czynsztmusi byd dokonana z miesigcznym wyprzedzeniem.
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l. ,,Najemca" wphacilkaucjg o r6wnowartoSci trzymiesigcznego czynszrt,tj...... ...... na
rachunek wskazany przez .Wynaj muj qcego " .

2.Kaucjanie podlega oprocentowaniu i podlegazarachowaniu na poczet bieZ4cych zale$oSci
powstalych w zwiqzl<tt z nienaleirytym lub nieterminowym uiszczaniem przez najemcg oplat
czynszowych.
Kaucja moae byd zaliczona na poczet zadNtheniajeden raz w ci4gu roku kalendarzowego.
Po zaliczeniu kaucji na bieh1ce oplaty najemca zobowiqzarry jest do jej uzupelnienia
w vqtznaczonym terminie.
3. Kaucja podlega zwrotowi po rozliczenitwszelkich zobowrqzahzwi1zanychz uZytkowaniem
lokalu.
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,,Najemca" ponosi koszty moZliwych oplat skarbowych i podatk6w wynikaj4cych z tytulu
dzierhavty.
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Niniejszaumowa zostalazawartana czasokreSlony, tj. od . r. do............r.
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,,Najemca" zobowiqzuje sig do przestrzegania regulaminu obowi4zuj4cego na terenie szkoly.

Artykuly sprzedawane przez
z ob owiqzuj4cymi normami.
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,,Najemcg " winny posiadad atest ,,Sanepidu" zgodnie
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,,Najernca" zobowiqzttje sig do na\elytej dbaloSci o wynajmowanq nieruchomoSd.

W przypadku zaistnienia ze strony ,,Najemcy" uszkodzeri spowodowanych uZytkowaniem
przedmiotu najmu ,,,Najemca " zobowiqzuje sig do ich usunigcia w terminie ustalonym
z,,Wynojmujqcym ",

$11
,,Najemca" nie jest uprawniony do oddawania przedmiotu umowy w podnajem osobom
trzecim.
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,,Najemca" nie mohe dokonywad hadnych zmian budowlanych na wynajmowanej
nieruchomoSci bez zgody ,,Wynajmujqcego ". Koszty bieZqce napraw wewngtrznych lokalu
w okesie uZytkowania ponosi ,J,{ajemca."

$13
Umowa mohe zostal rczwiqzana przez krtdq ze stron z zachowaniem jednomiesigcznego

terminu wypowiedzenia lub bez zachowania tego terminu w przypadku naruszenia istotnych
warunk6w umowy.
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W sprawach nieuregulowanych niniejsz4 umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

$ls
Wszelkie zmiany postanowief niniejszej umowy wymagaj4 zachowania formy pisemnej
w postaci aneks6w pod rygorem niewaZnoSci.

$16
Ewentualne spory mog4ce wyniknq6 z wykonania postanowieri niniejszej umowy strony
poddaj 4 rczstrzy gnigciu s4dowi wlaSciwemu dla siedziby,,Wynaj muj qc e go " .

$17
Umowg sporzqdzono w dw6ch j ednobrzmi4cych egzempluzach, po j ednym dla kaz dej ze stron.

$18
Postanowienia dodatkowe :

1. ,,Najemca" vbezpiecza wynajmowany lokal od poharu, powodzi.

2. ,,Najernca" ponosi odpowiedzialnoS6 zazabezpieczenie lokalu przed wlamaniem oraz
l<radziehqprzedmiot6w stanowi4cych jego wlasnoSd.

3.,, Naj emcd" zobowiqzuje sig wykorzystywa6 powierzchnig zgodnie z przeznaczeniem.

4. ,,Najemca" zobowiqzuje sig do ponoszenia wszelkich koszt6w zwiqzanychzmontuhem,
konserwacj q, ulrzymaniem i napraw4 automatu.

5. Po zakohczeniu umowy ,J,{ajemca" zobowiqzuje sig do usunigcia automatu na wlasny
koszt i zwr6cenia przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym. Jeheli ,J,{ajemca"
spowoduje uszkodzenie powierzchni w stopniu przel<raczaj4cym dopvszczalne nonny
zwyklego uZytkowania, obowi4zany jest do naprawienia szkody w terminie
uzgodnionym z,,Wynaj muj qcym " .
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Najemca zobowiqzuje sig, zgodnie z przepisami ustawy z dn.l2 stycznia l99l r. o podatkach
i oplatach lokalnych ( Dz. U. z20l6r.poz.7l6zp62. zm.) w terminie 14 dni od daty podpisania
niniejszej umowy do zNohenia informacji w sprawie podatku od nieruchomodci IN-1 lub
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deklaracji na podatek od nieruchomo6ci DN-l w Departamencie Finans6w Miasta Urzgdu
Miejskiego w Biatrymstoku ul. Slonimska 1 pok.19 Biuro Obslugi Interesanta. Najemca
zobowiqnrje sig ponadto, do terminowego regulowania podatku od nieruchomogci.

(podpis Najemcy) (podpis Wynaj muj 4cego)
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