
Załącznik nr 1 do ogłoszenia z dnia 22.10.2021 r. 

UMOWA NAJMU 
LOKALU UŻYTKOWEGO Nr 

zawarta w dniu roku. w Imielnie, pomiędzy: 
Gminą Imielno z siedzibą w Imielnie przy ul. Cmentarnej 7; 28-313 Imielno NIP 6562290408 REGON 
291010116 reprezentowaną przez Zbigniewa Huka - Wójta Gminy Imielno 
zwanym w dalszej części umowy WYNAJMUJĄCYM 
a 

zam prowadzący działalność gospodarczą , 
NIP , REGON zwanym w dalszej części umowy NAJEMCĄ. 

§ 1 

1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem lokalu użytkowego o pow. 25,80 m 2 .znajdującego się 
w budynku jednokondygnacyjnym, wolnostojącym położonym w Imielnie, ul. Cmentarna nr 8A 
zlokalizowanym na działce nr ewidencyjny 488/2, której Gmina Imielno jest właścicielem a dla 
nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Wydział Ksiąg Wieczystych 
księga wieczysta nr K11 J/00041505/4. 

§ 2 

1. Wynajmujący na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Imielno nr 80.2021 z dnia 24 września 2021 r. 
w sprawie najmu w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego własność komunalną Gminy 
Imielno usytuowanego na działce nr 488/2 w Imielnie gm. Imielno, pod prowadzenie działalności 
gospodarczej - dla oddaje w najem lokal użytkowy o powierzchni 25,80 m 2 

znajdujący się w budynku jednokondygnacyjnym umiejscowionym na nieruchomości określonej w § 1 
umowy, a Najemca lokal ten przyjmuje w najem. 

2. Wynajmowany lokal Najemca przeznaczy na cele związane z prowadzoną przez Najemcę 
działalnością gospodarczą z wykluczeniem funkcji mieszkalnych. 

§ 3 

Stan techniczny oraz wyposażenie określonego w § 2 lokalu użytkowego będącego przedmiotem najmu 
stwierdzony został w protokole przekazania, który sporządzony został dnia r. 

§ 4 

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia roku do dnia roku. 

§ 5 

1. Najemca zobowiązuje się do używania lokalu określonego w § 2 umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem, przestrzegając przepisów bhp i ppoż., dokona jego ubezpieczenia na własny koszt 
a także w sposób niezakłócający swobodnego korzystania z lokali sąsiednich. 

2. Najemca zobowiązuje się do dokonywania bieżących drobnych napraw przedmiotu w ramach 
bieżącej konserwacji najmu na swój koszt, celem zachowania przedmiotu najmu w stanie 
niepogorszonym. 



3. Najemca ma prawo dokonać nakładów zwiększających wartość przedmiotu najmu za zgodą 
i w zakresie uzgodnionym każdorazowo w formie pisemnej z Wynajmującym. 

4. Bez zgody Wynajmującego Najemca nie może zmienić przeznaczenia przedmiotu najmu, 
w szczególności dokonywać przebudowy pomieszczeń, innych przeróbek i adaptacji. 

5. Najemca nie jest uprawniony do oddania przedmiotu najmu w podnajem ani do bezpłatnego 
używania osobom trzecim bez zgody Wynajmującego. 

6. Wynajmujący wyraża zgodę na umieszczenie na zewnątrz budynku opisanego w § 1 niniejszej 
umowy tablicy informacyjnej identyfikującej Najemcę. 

§ 6 

1. Wynajmujący zobowiązuje się wydać Najemcy przedmiot najmu określony w § 2 umowy w stanie 
przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać go w takim stanie przez cały czas trwania umowy. 

2. Wynajmujący ma prawo do kontroli przedmiotu najmu przy udziale Najemcy. Najemca zobowiązuje 
się udostępnić przedmiot najmu celem kontroli osobie wskazanej przez Wynajmującego. 

3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za majątek ruchomy Najemcy, w tym pozostawiony przez 
Najemcę w pomieszczeniach będących przedmiotem najmu. 

§ 7 

1. Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu czynsz wg stawki zł za m 2 przedmiotu najmu tj. 

-czynsz za lokal 25,80 m 2 x .... m 2 = zł /słownie: 
- do wyżej ustalonego czynszu zostanie doliczony należny podatek VAT zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT. 
- czynsz płatny z góry w terminie do 10-tego każdego miesiąca, przelewem na określone w fakturze 
konto Wynajmującego, 

2. Czynsz może być podwyższony w przypadku zmiany minimalnych stawek czynszu najmu lokali 
użytkowych. 

3. Najemcę obciążają koszty związane z eksploatacją przedmiotu najmu w szczególności koszty energii 
elektrycznej, wody, ogrzewania i opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości stałych i ciekłych według 
faktycznego zużycia. Niezbędne urządzenia pomiarowe najemca zainstaluje na swój koszt. 

4. Wysokość stawek za opłaty dodatkowe, o których mowa w pkt 3 ulegają zmianie stosownie do zmian 
wprowadzonych przez dostawców i obowiązują z chwilą ich wprowadzenia. 

5. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie czynszu obciążającego Najemcę naliczane będą odsetki 
ustawowe za opóźnienia w transakcjach handlowych. 

§ 8 

1. Wynajmującemu służy prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania 
terminów wypowiedzenia, w przypadku: 
- zalegania przez Najemcę z zapłatą czynszu za dwa kolejne okresy płatności, 
- oddania przedmiotu najmu w podnajem, albo do bezpłatnego używania osobom trzecim bez 

zgody Wynajmującego, 
- używania przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z umową lub przeznaczeniem. 

2. Najemca może wypowiedzieć umowę najmu za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku 
likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej przez Najemcę lub ogłoszenia upadłości Najemcy. 

3. W razie rozwiązania umowy najmu, Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego wydania 
przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym. Najemca nie jest odpowiedzialny za zużycie rzeczy 
będące wynikiem prawidłowego używania. 



§ 9 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej doręczone za 
potwierdzeniem odbioru na adres wskazany w umowie lub podany przez strony w zawiadomieniu 
o zmianie adresu; adres dla korespondencji Wynajmującego - Urząd Gminy Imielno ul. Cmentarna 7; 
28-313 Imielno, adres dla korespondencji Najemcy 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy 
kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie spory na tle wykonywania umowy rozstrzygać będzie właściwy dla wynajmującego Sąd 
Rejonowy. 

4. Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Najemcy i dwa dla 
Wynajmującego. 

Umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano. 

Wynajmujący Najemca 


