
 
UMOWA NAJMU 

 

lokalu użytkowego, zawarta w dniu ……………….. w Juchnowcu Górnym, pomiędzy Zespołem 

Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym, ul. Szkolna 5 reprezentowanym przez 

mgr Barbarę Klimaszewską – dyrektora zwanym w dalszej części „wynajmującym”, 

a 

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

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

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

zwanym w dalszej części „najemcą”. 

§ 1. 

1. Wynajmujący oddaje, a najemca bierze w najem od dnia ……………………. 

do dnia …………………….. lokal mieszczący się w budynku Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego 

Popiełuszki w Juchnowcu Górnym, ul. Szkolna 5 z przeznaczeniem na prowadzenie 

działalności sklepiku szkolnego dla uczniów i pracowników szkoły. 

2. Lokal składa się z 1 pomieszczenia o ogólnej powierzchni użytkowej w zaokrągleniu 16 m2. 

§ 2. 

Przekazanie lokalu dokonane zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli obu stron 

na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, stanowiącego znacznik nr 1 do niniejszej 

umowy. 

§ 3. 
1. Miesięczna opłata za wynajem pomieszczenia (w tym: co, energia, woda) wynosi …………. 

zł brutto (słownie: …………………………………………………. złotych)  

2. Należność najemca zobowiązany jest uiszczać z góry w ciągu 7 dni od daty wystawienia 

faktury na konto ……………………………………………………………………………….. 

W razie zwłoki w uiszczaniu należności wynajmujący obciąży najemcę odsetkami 

ustawowymi.  

3. Stawka czynszu może podlegać kwartalnej korekcie o wskaźnik wzrostu cen ogłoszonych 

przez Główny Urząd Statystyczny. O zmianach w wysokości czynszu wynajmujący będzie 

powiadamiał najemcę na piśmie z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. 

§ 4. 

Jeżeli najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą należności za czynsz i inne opłaty co najmniej 

za dwa miesiące, wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania terminu 

wypowiedzenia po uprzednim pisemnym zawiadomieniu najemcy. 

§ 5. 

1. Najemca zobowiązuje się korzystać z przedmiotu najmu zgodnie z celami wskazanymi 

w § 1. 
2. Najemca nie ma prawa bez zgody wynajmującego dokonywać przeróbek lokalu. 

3. Koszty adaptacji lokalu dla własnych potrzeb ponosi najemca bez prawa żądania 

jakichkolwiek odszkodowań od wynajmującego. 

4. Najemca ponosi koszty naprawy i remontu wynajmowanego pomieszczenia i urządzeń 

w przypadku zniszczenia. 

§ 6. 

1. Najemca zobowiązuje się, oferować w sklepiku asortyment nie zagrażający zdrowiu  

i życiu uczniów, powinien on obejmować “zdrową żywność” i uwzględniać asortyment 

zgodny z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. W sklepiku obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży artykułów tytoniowych, 

alkoholowych, pirotechnicznych, łatwopalnych itp. 

 

 

 

 



§ 7. 

Sposób eksploatacji lokalu przez najemcę nie może naruszać przepisów prawa budowlanego, 

przepisów ppoż. i sanitarnych, a także musi przebiegać w sposób niezakłócający działalności 

szkoły. 

§ 8. 

Najemca nie ma prawa przekazywać uprawnień wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób 

trzecich bez zgody wynajmującego. 

§ 9. 

Strony mogą w każdym czasie i bez podania przyczyn rozwiązać umowę za jednomiesięcznym 

okresem wypowiedzenia liczonym od końca miesiąca, w którym zostało ono złożone. 

§ 10. 

Wynajmującemu służy prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, 

bez zachowania terminów wypowiedzenia, w przypadku: 

1) zalegania przez Najemcę z zapłatą czynszu za dwa kolejne okresy płatności; 

2) oddania podmiotu najmu w podnajem, albo do bezpłatnego użytkowania osobom 

trzecim bez zgody Wynajmującego; 

3) używania przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z umową 

lub przeznaczeniem. 

§ 11. 

Z chwilą rozwiązania umowy najmu, najemca zobowiązany jest przekazać lokal odnowiony  

i doprowadzony do stanu w jakim był wynajęty. O ile najemca nie wykona powyższego, 

wynajmujący będzie miał prawo żądać od najemcy zwrotu poniesionych kosztów 

na doprowadzenie lokalu do stanu pierwotnego. 

§ 12. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, zaś Sądem rozstrzygającym ewentualne spory jest Sąd właściwy 

dla Wynajmującego. 

§ 13. 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 14. 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze 

dla Wynajmującego, jeden egzemplarz dla Najemcy. 

 

 

 

 

……………………………………..    ………………………………………. 

Wynajmujący       Najemca 


