
Umowa najmu lokalu 

 

zawarta w dniu …. w Dominowie pomiędzy: 

Gminnym Zakładem Komunalnym Głusk Spółka z o.o. z siedzibą w Dominowie 

ul. Rynek 1, 20 – 388 Dominów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000386158, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-

Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr 

Sądowy,  NIP 9462625549, REGON 060769248, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 

1.116.000,00 zł reprezentowaną przez Pana Łukasza Wójtowicza – Prezesa Zarządu 

zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym 

a ……………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy Najemcą 

§1 

1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem zabudowanej nieruchomości gruntowej 

położonej w miejscowości Dominów ul. Rynek 1 oznaczonej w ewidencji gruntów 

numerem 158/3, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w 

Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr 

LU1S/00001824/6. 

2. Na terenie nieruchomości, o której mowa w ust. 1 znajduje się budynek biurowo – 

usługowy.  

§2 

1. Przedmiotem najmu jest lokal usługowy „Centrum Rekreacji Dominów” o 

powierzchni 450,93 m2 zlokalizowany w części piwnic budynku, o którym mowa §1 

ust. 1. 

2. Infrastruktura wskazana w ust. 1 powstała w wyniku realizacji projektu pn. 

„Rewitalizacja piwnic budynku w Dominowie ul. Rynek 1 na Centrum Rekreacji 

Dominów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna, 

Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich. 

3. Najemca na prośbę Wynajmującego będzie przekazywał informacje na temat ilości 

użytkowników korzystających z wynajmowanej infrastruktury.  

4. Najemca wykorzystywał będzie przedmiot najmu na potrzeby: funkcjonowania 

siłowni, sali do ćwiczeń fitness, sali tanecznej oraz sali do masażu rehabilitacyjnego i 

relaksacyjnego, barku, recepcji, poczekalni, magazynu oraz niezbędnego zaplecza 

sanitarnego (toalety, prysznice, szatnie). 

5. Wynajmujący przyjmuje do wiadomości, iż z normalnym funkcjonowaniem Najemcy 

będą wiązały się: odgłosy sprzętu do ćwiczeń, komendy i komentarze instruktorów i 

klientów oraz emitowanie muzyki. 



6. Najemca oświadcza, że zapoznał się ze stanem faktycznym lokalu i zobowiązuje się do 

ponoszenia wszelkich kosztów eksploatacji wynikłych z najmu, bieżących remontów 

oraz napraw instalacji wewnętrznej i wyposażenia. 

7. Szczegółowy opis lokalu na terenie obiektu, o którym mowa w ust. 1 oraz jego 

wyposażenie w dniu wydania lokalu do używania został zawarty w protokole zdawczo 

– odbiorczym z dnia ……… r. 

§3 

1. Wynajmujący zobowiązuje się wobec Najemcy do zapewnienia ogrzewania 

pomieszczeń, dostawy energii elektrycznej, dostawy wody i odprowadzania ścieków 

oraz dojazdu do przedmiotu najmu przez cały czas prowadzenia działalności w lokalu. 

2. W ramach uzgodnionego czynszu, o którym mowa w § 5 ust.1 Wynajmujący umożliwi 

Najemcy zamieszczenie na budynku, w którym znajduje się przedmiot najmu 

(bezpośrednio przy najmowanym lokalu) znaków i napisów związanych  

z prowadzeniem swojej działalności, wykonania robót instalacyjnych i montażowych 

urządzeń elektrycznych, a także demontażu tych instalacji i urządzeń. Po demontażu 

urządzeń Najemca przywróci elewację budynku do stanu pierwotnego. 

3. Znaki i napisy związane z prowadzeniem działalności najemcy, o których mowa w ust. 

2, w zakresie ich wielkości i miejsca usytuowania podlegać będą akceptacji 

Wynajmującego dokonywanej każdorazowo w formie pisemnej po przedłożeniu 

projektu znaków i napisów.  

 

§4 

Umowę zawiera się na czas oznaczony tj. od dnia …………………… do dnia  …………………………,  

 

§5 

1. Z tytułu najmu Najemca będzie płacił Wynajmującemu miesięczny czynsz w 

wysokości …… zł netto (słownie: ……) plus należny podatek VAT. 

2. Pierwszy czynsz za okres od dnia zawarcia umowy do dnia ……… wyniesie …………….  

3. Oprócz czynszu, o którym mowa w ust. 1 Najemca ponosił będzie koszty z tytułu: 

a) energii elektrycznej – na podstawie wskazań podlicznika nr ……. zamontowanego 

na terenie przedmiotu najmu oraz cen dostawcy energii. 

b) dostawy wody i odprowadzania ścieków – według wskazań wodomierzy na 

zimną wodę nr ….. oraz ciepłą wodę nr …… zamontowanych na terenie 

przedmiotu najmu oraz cen dostawcy wody i odbiorcy ścieków. 

c) centralnego ogrzewania oraz podgrzania bieżącej wody (gazowe) – rozliczenie na 

podstawie faktur rozliczeniowych dostawców mediów, liczone proporcjonalnie  

w stosunku do zajmowanej przez Najemcę powierzchni w budynku 

(……..m2/…….m2 ). 

d) podatku od nieruchomości – na podstawie deklaracji na podatek od 

nieruchomości składanej corocznie do Urzędu Gminy Głusk zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi stawkami wynikającymi z Uchwały Rady Gminy przez 



Wynajmującego. Wynajmujący obciąży Najemcę kwotą podatku od 

nieruchomości w zależności od zajmowanej powierzchni i prowadzonej 

działalności co miesiąc w fakturze za najem. 

e) wywozu nieczystości stałych – na podstawie odrębnie zawartej umowy na wywóz 

odpadów. Wynajmujący zapewni Najemcy możliwość ustawienia pojemnika  

na terenie nieruchomości wskazanej w §1 ust. 1. 

4. Osobą do kontaktu dla przedmiotowej umowy ze strony Wynajmującego jest Pani 

Kinga Warda kontakt telefoniczny 81 75 99 330, e-mail sekretariat@gzkglusk.pl. 

5. Osobą do kontaktu dla przedmiotowej umowy ze strony Najemcy jest ……………… 

kontakt telefoniczny ………………..  e-mail ……………………………… 

 

§6 

1. Najemca wpłaci Wynajmującemu kaucję w wysokości dwumiesięcznej kwoty czynszu 

tj. …………. zł brutto (słownie: ……………..) w dniu podpisania umowy, przed wydaniem 

lokalu nr konta bankowego 64 8689 0007 6001 5400 2000 0010 Spółdzielczy Bank 

Powiatowy w Piaskach tytułem zabezpieczenia zapłaty czynszu oraz kosztów 

naprawy szkód powstałych w czasie trwania umowy. 

2. Kaucja zostanie zwrócona Najemcy po zakończeniu trwania umowy w ciągu 14 dni od 

daty odbioru lokalu potwierdzonego protokołem zdawczo – odbiorczym. 

3. Wynajmujący może potrącić z kaucji zaległe kwoty czynszu i świadczeń, Najemca 

zobowiązuje się do uzupełnienia kaucji w czasie miesiąca. 

4. Potrącenia z kaucji zaległych kwot Wynajmujący może dokonać również przy zwrocie 

kaucji po zakończeniu najmu. 

§7 

1. Okresem rozliczeniowym dla opłat wynikających z niniejszej umowy jest miesiąc 

kalendarzowy. 

2. Najemca zobowiązany jest uiszczać czynsz z góry do 10 dnia miesiąca, za który 

płatność następuje, natomiast pozostałe opłaty wskazane w §4 ust.2 pkt. a, b, c z 

dołu po zakończonym okresie rozliczeniowym. 

3. Wynajmujący w terminie do 10 dnia po miesiącu, za który następuje  rozliczenie 

wystawi Najemcy fakturę VAT z terminem płatności 14 dni za świadczone usługi/ 

media/ dodatkowe opłaty wynikające z niniejszej umowy i prześle ją celem zapłaty na 

adres wskazany w § 6 ust.9. 

4. Należności wynikające z niniejszej umowy wskazane w §5 ust.1, ust.2 pkt. a-c 

Najemca regulował będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez 

Wynajmującego faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany w fakturze. 

5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Najemcy. 

6. W przypadku zwłoki w regulowaniu należności, o których mowa w ust. 1, 

Wynajmujący naliczy odsetki ustawowe za opóźnienie. 

7. Wynajmujący oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT czynnym i posiada NIP: 

9462625549. 
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8. Najemca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT czynnym i posiada NIP: ……… 

9. Faktury należy wystawiać dla: ………………………………………………. 

10. Najemca może bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego oddać przedmiot 

najmu albo jego część osobom trzecim, w podnajem, użyczenie czy inne płatne albo 

bezpłatne formy korzystania. Umowa oddająca przedmiot najmu osobie trzeciej do 

korzystania ( bez względu na rodzaj i charakter umowy ) może być zawarta wyłącznie 

w formie pisemnej, a cel zawarcia takiej umowy nie może być inny niż cel najmu 

opisany w § 2 ust. 3.  

11. Osoby trzecie, o których mowa w ustępie poprzedzającym zobowiązują się do 

przestrzegania obowiązków wynikających z niniejszej umowy, i oświadczenie tej 

treści składają na piśmie i przekazują je Wynajmującemu, co jest warunkiem wejścia 

w życie umowy oddającej przedmiot najmu osobie trzeciej w podnajem lub inną 

umowę podobną.   

12. Najemca przyjmuje i ponosi odpowiedzialność za zachowanie tych osób, jak za czyny 

własne.  

13. Wszystkie umowy z osobami trzecimi zakończą się najpóźniej w dniu zakończenia 

umowy najmu. 

§8 

1. Waloryzacja czynszu odbywać się będzie raz w roku, pierwszy raz w 2023 r., 

obejmować będzie każdy kolejny rok działania umowy, o średnioroczny współczynnik 

wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS za rok 

poprzedzający rok waloryzacji.  

2. Opłata za dostawę wody, odprowadzanie ścieków oraz centralne ogrzewanie może 

ulec zmianie w przypadku podwyżki cen dokonanych przez podmiot realizujący 

usługę/dostawę. W przypadku zmiany cen poszczególnych mediów przekraczającej 

500% dotychczasowej ceny najemca może wypowiedzieć umowę z jedno 

wypowiedzeniem. Zmiany opłat, o których mowa w ustępie niniejszym nie jest 

zmianą umowy.  

§9 

1. Najemca zobowiązuje się w czasie trwania umowy najmu do: 

a) używania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

b) uzyskania na piśmie zgody Wynajmującego na dokonanie, na własny koszt, 

ewentualnych przeróbek i zmian w lokalu, a następnie zawarcia z Wynajmującym 

umowy regulującej zasady dokonania zmian i przeróbek.  

c) ponoszenia kosztów drobnych napraw w lokalu, między innymi napraw podłóg, 

regulacji i malowania stolarki i ślusarki budowlanej, malowania ścian, drobnych 

napraw instalacji i urządzeń technicznych zapewniających korzystanie  

z ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody oraz energii elektrycznej, wymianę 

niedziałającego oświetlenia; 



d) konserwacja i wykonywania przeglądów klimatyzatorów zamontowanych w 

lokalu; 

e) utrzymania porządku i czystości w lokalu oraz na terenie zewnętrznym 

bezpośrednio przyległym do lokalu, 

f) prowadzenia działalności w sposób nieutrudniający funkcjonowania innym 

użytkownikom i najemcom, 

g) odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim związane  

z wynajmem; 

h) do zabezpieczenia zajmowanego lokalu przed kradzieżą i w zakresie przepisów P-

POŻ zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego otrzymaną od 

Wynajmującego. Koszty wynikające z zabezpieczenia przechowywanych towarów  

i ruchomości w wynajmowanym lokalu obciążają Najemcę; 

2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do kontrolowania sposobu korzystania z 

wynajmowanego lokalu raz w miesiącu w czasie ustalonym wspólnie przez strony. 

3. W przypadku, gdy powodu ograniczeń działalności gospodarczej spowodowanej 

przepisami prawa w tym w związku z epidemią,  Najemca nie jest w stanie używać 

lokalu zgodnie z umówionym przeznaczeniem Najemca może zwrócić się o obniżenie 

czynszu miesięcznego, proporcjonalnie do czasu, w którym nie mógł używać lokalu, 

nie więcej jednak niż o 50 %.  

 

§10 

1. Wynajmujący zobowiązuje się w czasie trwania umowy najmu do: 

a) utrzymywania budynku, w którym znajduje się wynajęty lokal użytkowy, w stanie 

technicznym zgodnym z obowiązującymi normami gwarantującymi 

bezpieczeństwo. 

b) wykonywania prac remontowych i konserwacyjnych wynikających z przeglądów 

technicznych oraz bieżącej eksploatacji budynków. 

c) wykonywania przeglądów rocznych i okresowych zgodnie z obowiązującym 

prawem i harmonogramami Wynajmującego. 

d) na wniosek Najemcy Wynajmujący zobowiązany jest przedstawić protokoły  

z przeglądów wskazanych w pkt. c. 

 

§11 

1. Umowa może być rozwiązana: 

a) w każdym czasie za porozumieniem stron, 

b) przez Wynajmującego bez wypowiedzenia w przypadku braku zapłaty przez 

Najemcę czynszu za dwa pełne okresy płatności, z tym, że jeżeli Wynajmujący 

zamierza z tego uprawnienia skorzystać, to powinien uprzedzić o tym Najemcę na 

piśmie, udzielając mu dodatkowego miesięcznego terminu do zapłaty zaległego 

czynszu. 



c) przez Wynajmującego bez wypowiedzenia w przypadku braku zapłaty przez 

Najemcę opłat, o których mowa w § 5 ust. 2 za dwa pełne okresy płatności, z tym, 

że jeżeli Wynajmujący zamierza z tego uprawnienia skorzystać, to powinien 

uprzedzić o tym Najemcę na piśmie, udzielając mu dodatkowego miesięcznego 

terminu do zapłaty zaległych opłat.  

d) przez Wynajmującego bez wypowiedzenia w przypadku gdy Najemca lub osoba 

trzecia, której Najemca  oddał lokal do korzystania w oparciu o umowę niniejszą 

wykorzystuje lokal niezgodnie z postanowieniami umowy, w szczególności § 2 ust. 

3  

2. Jeżeli Najemca w sposób rażący lub uporczywy wykracza przeciwko porządkowi 

domowemu, Wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania terminu 

wypowiedzenia. 

§12 

1. Po zakończeniu najmu, Najemca zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu 

przedmiot najmu w stanie uporządkowanym i w stanie nie gorszym niżby wynikało z 

normalnego zużycia. 

2. Podstawą do ustalenia stanu, w jakim lokal został przekazany Najemcy przez 

Wynajmującego będzie protokół określony w § 2 ust. 3. Data odbioru i podpisanie 

protokołu strony ustalają na dzień zakończenia umowy. Niepodpisanie protokołu 

przez którąkolwiek ze stron nie wpływa na bieg terminu do zwrotu kaucji. 

3. Najemca nie odpowiada za pogorszenie stanu lokalu będące wynikiem zużycia 

technicznego budynku, (będzie odpowiadał za podnajemców).  

 

§13 

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod 

rygorem nieważności. 

§14 

Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem przedmiotu umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu w Lublinie. 

 

§15 

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron. 

 

 

Wynajmujący         Najemca 

 

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


