UMOWA NAJMU LOKALU
zawarta w dniu
.2022 r. w Bialymstoku nriqdzy stronami:
M|ASTEM BIAIYSTOK NIP: 956 zLL72 20 w imieniu kt6rego wystqpuje Szkola Podstawowa Nr
37
im. Kazimierza G6rskiego w Bialymstoku, ul. Jaworowa 8, 15-808 Biafystok reprezentowanym przez
Dyrektora Szkoty - Tadeusza Marka Gaszyfiskiego
Gl6wnq ksiqgowq - El2bietq Mitkowskq
zwanym dalej Wynajmujqcym,

... zwanym Najemcq.

Sr
Wynajmujqcy oSwiadcza, 2e miasto Biatystok jest wlaScicielem
nieruchomo5ci polo2onej w
Biatvmstoku oddanej w trwaty zarzqd wynajmujqcemu decyzjq
sk.tv.72z44/5o/07/oB/09 z jnia
19.01.2009 r. wydanq z upowa2nienia prezydenta Miirsta Bialegostoku.

5z
Wynajmujqcy oddaje w najem Najemcy czq6i opisanej w 1 nieruchomo6ci,
S
lqcznej powierzchni 18 mz

tj. sklepik szkolny

o

5g
wynajmowana powierzchnia wykorzystywana bqdzie przez Najemcq
wytqcznie do sprzeda2y
artykuf6w szkolnych oraz spo2ywczych od poniedziafku do piqtku.
2. oferta sklepiku powinna byi zgodna z Rozporz1dzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca
2016 r' (Dz' U' z 2016 r. poz' 1154) w sprawie g;rup Srodk6w
spo2yw czych przeznaczonych do
sprzeda2y dzieciom i mfodziezy w jednostkach systemu o(wiaty
oraz wymagad, jakie muszq
spetniai 6rodki spozywcze stosowane w ramach zywienia zbiorowego
dzieci i mtodziezy w
tych jednostkach oraz Ustawq z dnia 25 sierpnia 2oo6 r. (Dz.
U. z 2ot7 r. poz.149) o
bezpieczeristwie 2ywno6ci i 2ywienia,
L.

$a
Najemca zobowiqzuje siq pfaci6 wynajmuiqcemu czynsz
najmu w wysoko6ci ................... +
23%VAT,
2. optata, o kt6rej mowa w pkt. 1
,,Najemca" wplacai bqdzie na konto Bank pEKAo sA 15 1240
2890 rttr 0010 3567 6262 w terminie 14 dni rod daty wystawienia
faktury.
3. w przypadku zwtoki w uiszczaniu czynszu,,,wynajmujqcemu"
slu2y prawo naliczania odsetek
ustawowych za ka2dy dzieri zwtoki,
1

Ss
W zwiqzku z wynajqciem nieruchomo6ci, o kt6rej mowa w 2
5 umowy, Wynajmuiqcy zobowiqzqje
siq wobec Najemcy do:
a) udostqpnienia energii elektrycznej,
b) zapewnienia mo2liwoSci korzystania z no6nik6w cW zW
co

c) udostqpnienia dojazdu do podmiotu najmu przez posesjq szkoty,

5s
Najemca nie ma prawa oddawania przedmiotu najnru w podnajem osobom trzecim bez uzyskania
pisem nej zgody Wynajm ujqcego.

5z
t. Wynajmujqcy zastrzega sobie prawo do znriany wysokoSci stawki czynszu wynikajqce z
poziomu inflacji oraz dostosowania do alrtualnych cen rynkowych. W przypadku
nie
wyra2enia zgody na tq zmianq przez Najemce, umowa ulega rozwiqzaniu z zachowaniem
2.

terminu wypowiedzenia okreSlonego w S g.
Zmiana stawki czynszu musi byi dokonana z miesiqcznym wyprzedzeniem.
Se

Umowa zostaje zawarta na czas okreslony od 01.09.2 022 r. do 30.06.2 023

r.

5g
Strony dopuszczajq mo2liwo5 c rozwiqzania umowy za 2 tygodniowym
wypowiedzeniem.
W przypadku nieuiszczenia optaty w wyznaczonym w 5 4 terminie. Wynajmuiqcy
ma prawo do
natych miastowego rozwiqza nia u mowy,

s10
L.

wynajmujqcy zastrzega sobie mozliwo5i rozwiqzania umowy bez zachowania
okresu
wypowiedzenia, je2eli Najemca zalega z nale2nym czynszem najmu
za dwa pelne okresy

platnoSci lub dopuszcza siq naruszenia innych istotnych postanowie6
umowy.
przypadku zaistnienia okolicznoici o kt6rych mowa w pkt.
L Najemca zobowiqzany jest
rozliczyc siq z wynajmujqcym i opu6cii przedmiot najmu w
terminie wskazanym przez
Wynajmujqcego.
3. Jezeli najem nie moze by6 realizowany z przy'czvn niezale2nych
od wynajmujqcego umowa
moze byd rozwiqzana z 7 dniowym uprzedzeniem.
-. Jezeli przedmiot najmu stanie siq wynajmujqcemu niezbqdny dla petnienia dzialalno6ci
statutowej szkoty umowa najmu rnoZO byi rozwiqzania z dwutygodniowym
wypowiedzeniem.
2.

w

5rr
Najemca zobowiqzuje siq do nale2ytej dbatosci o wynajmowanq
nieruchomosi. w przypadku
zaistnienia ze strony ,,Najemcy" uszkodzei spowodowanych
u2ytkowaniem przedmiotu najmu,
Najemca zobowiqzuje siq do ich usuniqcia w terminie ustalonym
z wynajmuiqcym.

9tz
Ka2da zmiana postanowied niniejszej umowy wymaga formy pisemnej
rygorem niewa2noSci.

w

postaci aneksr,r pod

Srg
Ewentualne planowane przez Najemcq adaptacje budowlane muszq byi ka2dorazowo
uzgadniane
Wynajmujqcym wymagajE jego pisemnej zgody. Koszty przystosowania pomieszcze6
do
prowadzenia zajqi pokrywa Najemca.
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Najemca zobowiqzany jest do utrzymania przedmiotU najmu w nale2nym
stanie oraz do
przestrzegania przepis6w bhp i ppoi.
wynajmujqcy nie ponosiodpowiedzialnoici za szkody powstale w imieniu
Najemcy bez winy

Wynajmujqcego.

51s

w sprawach nieuregulowanych
Kodeksu Cywilnego.

postanowieniami niniejszej umowy majq zastosowanie przepisy

916
Umowq sporzqdzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym
dla ka2dej ze stron.

WYNAJMUJACY

NAJEMCA

