
Załącznik Nr 2 

Umowa najmu lokalu Nr ….................... 
 
zawarta w dniu …................. r. pomiędzy Gminą Miejską Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 

Wysokie Mazowieckie reprezentowaną przez  Małgorzatę Koc – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w 

Wysokiem Mazowieckiem, działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie, 

zwaną w dalszej części umowy Wynajmującym 

a 

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

.........................................................................................., zwanym w dalszej części umowy Najemcą. 

§ 2 

1. Wynajmujący oddaje w najem pomieszczenie o pow. 14 m2   na parterze budynku szkoły. 

2. W pomieszczeniu objętym umową najmu będzie prowadzona działalność gospodarcza - 

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

3. Najemca oświadcza, że lokalizacja wynajmowanego pomieszczenia jest mu znana. 

4. Wyżej wymienione pomieszczenie wyposażone jest w instalację elektryczną, wodociągową i co. 

5. Kartony i inne opakowania zbiorcze zagospodarowuje najemca. 

6. Pozostałe nieczystości składowane są w pojemnikach dzierżawionych przez szkołę od ZWKiEC. 

7. Z uwagi na fakt, że wynajmowane pomieszczenie zlokalizowane jest w budynku szkolnym, Najemca 

w ramach prowadzonej działalności, tj.: przy wjeżdzie pojazdu zaopatrzeniowego na teren szkoły, 

zobowiązany jest do przestrzegania szczególnych i wyjatkowych zasad ostrożności. 

8. Zakazuje sie pod rygorem rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym wprowadzenia do 

obrotu, reklamowania I rozpowszechniania towarów sprzecznych z prawem jak również 

naruszających dobro ucznia. 

§ 3 
 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.09.2020 r. do dnia 30.06.2023 r. 
 

§ 4 
9. Z tytułu najmu najemca uiszcza od dnia 01.09.2020 r. czynsz w wysokości …............... zł  (…............ 

zł za 1 m2). 

10. Czynsz określony w ust. 1 powiększony jest o ryczałtowy zwrot kosztów używania pomieszczenia 

(koszty energii elekrtycznej, wody oraz nieczystości) w wysokości 43,40 zł. 

11. Do naliczonego czynszu doliczony będzie podatek VAT wg stawki 23 % w kwocie         zł (słownie:  ) 

12. Czynsz wraz z kosztami eksploatacyjnymi tj. : …....................... zł 

(słownie:..........................................................................................................) będzie płatny z góry do 

10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły w PKO BP S.A. Nr 23 1020 1332 0000 1202 

0250 4223 

 po wystawieniu faktury VAT bez oddzielnego wezwania do zapłaty. 
a) Strony ustalają, iż w czasie wakacji, ferii zimowych i przerw swiątecznych najem nie 

będzie miał miejsca, 

b) w związku z powyższym opłata czynszu za dany miesiąc zostanie proporcjonalnie 

pomniejszona. 
13. Czynsz będzie waloryzowany corocznie o średnioroczny wskaźnik inflacji (wzrostu cen towarów I 

usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

w Monitorze Polskim. 

 O wysokości czynszu za dany rok Wynajmyjący powiadomi Najemcę do dnia 31 marca każdego 

roku. 

 

§ 5 
14. Najemca zobowiązany jest do użytkowania lokalu zgodnie z przeznaczeniem. 

15. Najemca nie może oddawać w podnajem lub bezpłatne użyczenie lokalu osobom trzecim. 

16. Ewentualnego ulepszenia najemca dokonuje na własny koszt. 

17. Najemca odpowiada za wszelkie uszkodzenia przedmiotu umowy powstałe w czasie trwania umowy i 

ponosi koszt napraw i remontów. 



§ 6 
Najemca zobowiązuje się do opuszczenia wynajmowanego pomieszczenia w ciągu najpóźniej 7 dnia od 

daty rozwiązania umowy. Przedmiot najmu winien być w stanie nie pogorszonym. 

 
§ 7 

Ewentualne zmiany w umowie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 

 
§ 8 

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

§ 9 
W przypadku nie dotrzymania warunków umowy zostanie ona wypowiedziana. 
 

§ 10 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________      __________________________ 

Wynajmujący        Najemca 


