
Załącznik nr 3 
Wzór umowy 

 
 

UMOWA  NAJMU 
 

zawarta w dniu ........................... 2017 r. w Wągrowcu pomiędzy:  

Powiatem Wągrowieckim – Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu z siedzibą:  

62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 49, reprezentowanym przez Panią Beatą Dobrochowską-Byczyńską – 

Dyrektora, zwanym dalej „Wynajmującym” 

a 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

zwanym w treści umowy „Najemcą”, 

o następującej treści: 

§ 1 
 

1. Wynajmujący oświadcza, że posiada w trwałym zarządzie pomieszczenie sklepiku szkolnego 
o powierzchni 30 m2, położone w budynku ZSP nr 2 w Wągrowcu, ul. Kościuszki 49, zwane dalej 
„Sklepikiem”. 

2. Wynajmujący oświadcza, że nie są mu znane żadne przeszkody prawne ani faktyczne uniemożliwiające 
zawarcie i pełną realizację niniejszej Umowy oraz że Sklepik nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi 
prawami rzeczowymi ani prawami osób trzecich. 

3. Najemca zobowiązuje się, że będzie wykorzystywał przedmiot najmu tylko i wyłącznie do prowadzenia 
sklepiku szkolnego, a wszelkie zmiany wymagać będą każdorazowej zgody wynajmującego wyrażonej 
na piśmie. 

§ 2 

1. Najemca w czasie trwania najmu ma prawo dostępu do Sklepiku. 

2. Najemca zobowiązany jest do użytkowania Sklepiku z należytą starannością, zgodnie z przeznaczeniem 
i nie dokonywania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego zmian naruszających stan Sklepiku. 

3. Oferta Sklepiku powinna obejmować tzw. „zdrową żywność:, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa tj. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 1154). 

4. Do Najemcy należy utrzymywanie czystości w Sklepiku i wokół niego (głównie przez Sklepikiem) oraz 
przestrzeganie przepisów BHP i ochrony środowiska naturalnego.  Zasady użytkowania Sklepiku winny 
być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami w tego typu pomieszczeniach i wokół nich oraz 
z zasadami obowiązującymi w placówkach oświatowych. 

5. Najemca ponosi odpowiedzialność za utratę (z jakichkolwiek przyczyn) urządzeń pozostających na 
wyposażeniu Sklepiku i będących własnością Najemcy. 

6. Sklepik zostanie oddany Najemcy do użytku na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

 

 

 



§ 3 

1. Najemca ma prawo dokonywać wszelkich zmian w Sklepiku, w tym adaptacyjnych tylko po uzyskaniu 
zgody Wynajmującego. 

2. Wszelkie prace konserwacyjne i remontowe Wynajmujący przeprowadzi na własny koszt. 

3. Koszty drobnych napraw i nakładów związanych ze zwykłym użytkowaniem Sklepiku obciążać będą 
Najemcę. 

§ 4 

1. Strony zgodnie ustalają, iż z tytułu najmu Sklepiku oraz innych uprawnień przyznanych niniejszą 
Umową, Najemca będzie płacił czynsz miesięczny oraz obowiązujący podatek VAY w wysokości: 
........................................., słownie: ................................................................................................. 

2. Czynsz jest płatny miesięcznie z góry do 7 dnia każdego miesiąca w kasie lub na rachunek bankowy 
Wynajmującego. Za każdy dzień zwłoki w zapłacie czynszu i dodatkowych opłat Wynajmujący ma 
prawo naliczyć Najemcy odsetki w ustawowej wysokości. 

3. Obowiązek opłacania czynszu określonego w ust. 1 rozpocznie się od dnia przekazania Sklepiku. 

 

§ 5 

1. Umowa najmu zostaje zawarta na czas określony, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 

2. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu 
wypowiedzenia. 

3. Wynajmujący może rozwiązać Umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeśli pomimo 
pisemnego upomnienia Najemca: 

a. używa Sklepi w sposób sprzeczny z Umową i mimo upomnienia nie przestaje go używać w taki 
sposób lub naraża go na dewastację lub uszkodzenie, 

b. dopuścił się zwłoki w zapłacie czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności i upłynął 
bezskutecznie dodatkowy termin (nie dłuższy niż dwa tygodnie) do uregulowania zaległości, 
wyznaczony przez Wynajmującego. 

 

§ 6 

1. Najemca p[o zakończeniu czasu trwania najmu, określonego w § 5 ust. 1 i 2, ma obowiązek pozostawić 
Sklepik w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie. Wynajmujący jest zobowiązany do 
uwzględnienia normalnego zużycia Sklepiku. 

2. Najemca oświadcza, że w przypadku rozwiązania umowy przed okresem jej trwania z przyczyn leżących 
po jego stronie, nie będzie żądał zwrotu poniesionych nakładów od Wynajmującego i stają się jego 
własnością. 

3. Strony niniejszej umowy zostają zwolnione od odpowiedzialności za całkowite lub częściowe nie 
spełnienie zobowiązań wynikających z umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej. 

4. Najemca nie może bez zgody Wynajmującego podnajmować lub udostępniać Sklepiku lub jego części 
innym osobom. 

5. Postanowienia Umowy wiążą prawnych następców Stron. 

6. Adresy wskazane w niniejszej Umowie są adresami do korespondencji ze skutkiem doręczenia, do 
chwili gdy Strona listem poleconym nie poinformuje drugiej Strony o zmianie adresu. 



 

 

§ 7 

1. Do spraw nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Ewentualne spory wynikające z Umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo 
dla Wynajmującego. 

3. Zmiany Umowy oraz wszelkie oświadczenia stron dotyczące Umowy wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

§ 8 

1. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

2. 2. Integralną częścią umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy. 

 

 

 

WYNAJMUJĄCY:       NAJEMCA: 


