
Umowa najmu Nr CKU/ …………… /2016 
 
zawarta w Ostrowcu Świętokrzyskim ……………… .2016 r.  pomiędzy 
Centrum Kształcenia Ustawicznego - 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Sandomierska 26A, NIP 
661-219-05-03, w imieniu którego działa z upoważnienia Prezydenta Miasta Ostrowca 
Świętokrzyskiego: 
dr Aneta Pierścińska-Maruszewska - Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego zwana w dalszej 
części umowy Wynajmującym, 

a  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
reprezentowanym przez ……………………………………………., zwanego w dalszej części umowy Najemcą  

§ 1 
Wynajmujący oświadcza, iż ma prawo zarządzania, wynajmowania i korzystania z obiektu zwanego 
dalej „Centrum Kształcenia Ustawicznego”, znajdującego się w Ostrowcu Św. przy ul. 
Sandomierskiej 26A. 

§ 2 
1. Strony zawierają umowę najmu, na podstawie której Wynajmujący zobowiązuje się wynająć 

Najemcy, a Najemca zobowiązuje się do najmu za zapłatą stosownego czynszu niżej 
wymienionych pomieszczeń: część powierzchni użytkowej korytarza na parterze budynku 
Centrum Kształcenia Ustawicznego o powierzchni łącznej 5 m2 zwanych dalej „powierzchnią”, 
w tym: 2 m2

 z przeznaczeniem pod punkt kserograficzny oraz 3 m2 z przeznaczeniem na 
sprzedaż artykułów żywnościowych. 

2. Wynajem powierzchni nastąpi w terminie od ……………….2016 r.  do …………………….2017 r. 
3. Najemca zobowiązuje się do zapewnienia sprawnego funkcjonowania kserografu przez cały 

czas trwania umowy. W przypadku niemożności usunięcia awarii w ciągu 7 dni roboczych od 
chwili zgłoszenia usterki, Najemca zapewni urządzenie zastępcze. 

4. Najemca zobowiązuje się do zapewnienia i przestrzegania odpowiednich przepisów 
dotyczących handlu artykułami spożywczymi. 

 

§ 3 
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy (sprzęt, urządzenia, itp.) oraz rzeczy osobiste 
należące do Najemcy wniesione do Wynajmującego i pozostawione bez opieki w czasie wynajmu. 
Wynajmujący nie przyjmuje również odpowiedzialności za ww. rzeczy pozostawione po wynajmie 
na terenie Wynajmującego. 

§ 4 
1. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów p.poż., bhp oraz przepisów 

porządkowych obowiązujących u Wynajmującego. Wszelkie następstwa niezastosowania się 
Najemcy do ww. przepisów oraz ich skutki finansowe obciążają Najemcę. 

2. Najemca oświadcza, że przejmuje na siebie odpowiedzialność wynikłą z ewentualnych roszczeń 
swoich pracowników z tytułu ewentualnych nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie 
wynajmu. 

§ 5 
1. Najemca zobowiązuje się prowadzić swoją działalność w sposób nie zakłócający działalności 

Wynajmującego. 
2. Najemca zobowiązuje się do dołożenia wszelkiej staranności w celu zabezpieczenia 

powierzchni przed wszelkiego rodzaju uszkodzeniami, które mogą powstać w wyniku 
wykonywania umowy. W przypadku powstania takich uszkodzeń Najemca zobowiązuje się do 
dokonania napraw bezzwłocznie i na własny koszt. 

3. Najemca zobowiązuje się do zwrotu wynajmowanej powierzchni po upływie okresu najmu 
w stanie nie pogorszonym. 

4. Najemca nie ma prawa podnajmować bądź użyczać przedmiotu najmu dla jakichkolwiek celów 
innym osobom. 



§ 6 
1. Czynsz najmu wynosi:  

- za świadczenie usług kserograficznych - ………………………. zł/1 m-c 
- za sprzedaż artykułów żywnościowych - 3 m2 x ………….. zł/1 m2 = …………………..zł/1 m-c 
- za zużycie energii elektrycznej ………………zł/1 m-c 

2. Łączna opłata miesięczna z tytułu czynszu wynosi …………zł (słownie: …………………………........zł). 
3. Czynsz i inne płatności przewidziane niniejszą umową płatne są z góry na podstawie 

wystawianych przez Wynajmującego rachunków na jego rachunek w banku:  PEKAO BP nr 

…………………………………………………………………  do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc bieżący. 
4. Od należności nieuregulowanych w terminie określonym umową Wynajmujący będzie naliczał 

odsetki w ustawowej wysokości.  
 

§ 7 
1. W przypadku konieczności niezbędnych napraw, do których dokonania zobowiązany jest 

Wynajmujący, Najemca udostępni wynajętą powierzchnię Wynajmującemu, a w razie 
konieczności również ją zwolni na czas niezbędny do przeprowadzenia naprawy. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, Najemcy przysługuje obniżka ustalonego w § 4 pkt 3 
czynszu w kwocie proporcjonalnej do okresu nie korzystania przez niego z wynajmowanej 
powierzchni. 

3. Wynajmującemu przysługuje prawo nadzoru i kontroli realizacji umowy w zakresie właściwego 
korzystania z powierzchni i wyposażenia oraz zabezpieczenia sprzętu i pomieszczeń. 

§ 8 
1. Wynajmujący  może  wypowiedzieć niniejszą umowę  najmu, z  zachowaniem  trzymiesięcznego  

terminu  wypowiedzenia.  
2. Najemca może wypowiedzieć niniejszą umowę zgodnie z przepisami określonymi w Art. 673 

Kodeksu Cywilnego. 

§ 9 
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym może nastąpić z inicjatywy 
Wynajmującego, w niżej wymienionych przypadkach: 

a) najemca korzysta  z  nieruchomości  lub  jej części w sposób sprzeczny z warunkami umowy,  
b) najemca zalega z zapłatą czynszu najmu za co najmniej  dwa pełne okresy płatności,  
c) nieruchomość  lub  jej  część  została  oddana  przez  najemcę do korzystania osobom 

trzecim. 

§ 10 
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 11 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 12 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 
 
 

            Wynajmujący         Najemca 

 

 

.......................................          ……............................ 


