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UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO 

 

Umowa zawarta w dniu .................................................. w ............................................................... 

pomiędzy: 

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

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

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

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

zwanym/ą dalej Wynajmującym, a: 

 

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

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

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

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

zwanym/ą dalej Najemcą. 

§ 1. Przedmiot najmu 

1. Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy położony w……………...……………………………….. 

ulica…………………………..………………..……….…nr budynku ……………………………. 

nr lokalu……...………..powierzchni użytkowej ………………………..m2, zwanego dalej lokalem. 

2. Wynajmujący oświadcza, iż posiada on tytuł do lokalu oraz że jest on wolny od zobowiązań  

i obciążeń wobec osób trzecich uniemożliwiających korzystanie z lokalu. 

3. Lokal jest objęty wpisem do Księgi Wieczystej o numerze ………………………………….……….  

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w ………………………...………, zwanym dalej wpisem do KW. 

 

§ 2. Najem 

1. Wynajmujący oddaje Najemcy do używania lokal wskazany w § 1. umowy wraz z wyposażeniem  

            na okres obowiązywania umowy najmu tj. 3 lata z możliwością przedłużenia na kolejny okres.  

Jednocześnie ZODR zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy z 3 miesięcznym okresem       

wypowiedzenia przez każdą ze stron.  

2. Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu czynsz określony w § 3. niniejszej umowy. 

3. Najemca oświadcza, iż lokal będzie przeznaczony do prowadzenia działalności statutowej 

Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach  dla Powiatowego Zespołu 

Doradztwa Rolniczego w Łobzie.  

4. Najemca zobowiązuje się do używania przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

przestrzegając przepisy bhp i ppoż. 

5. Najemca nie może bez pisemnej zgody Wynajmującego oddać lokalu osobie trzeciej do bezpłatnego 

używania albo w podnajem. 

6. Najemca oświadcza, iż znany jest mu stan lokalu. 

7. Najemca będzie informował Wynajmującego o nadchodzącej na jego nazwisko korespondencji  

i o sprawach wymagających jego udziału. 

8. W ramach miesięcznego czynszu Najemca ma prawo do umieszczenia na froncie i wewnątrz 

budynku oznaczenia firmy (szyldu), po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Wynajmującym formy  

i umiejscowienia tego oznaczenia. 

9. Wynajmujący, zobowiązuje się zapewnić Najemcy swobodny dostęp do przedmiotu najmu. 

10. Wynajmujący zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia na własny koszt wad przedmiotu najmu, 

jeżeli wady te uniemożliwiają i znacznie utrudniają  korzystanie z przedmiotu najmu zgodnie  

z umową. 

 

§ 3. Czynsz, opłaty, wydanie lokalu 

1. Strony umowy ustaliły, że czynsz najmu za jeden miesiąc wynosi ………………………..…. 

złotych, słownie ………………………………………………………………. złotych  

i płatny jest do …….…….. dnia każdego miesiąca to jest ............. zł/m2.  

2. W kwocie czynszu określonego w ust.1 wliczone są opłaty eksploatacyjne, w tym sprzątanie 

wynajmowanych pomieszczeń biurowych i pomieszczeń ogólnodostępnych a także wokół budynku, 



Strona 2 z 3 
 

prąd, gaz, woda i ścieki, centralne ogrzewanie, monitoring, korzystanie z mebli, wywóz nieczystości,  

ubezpieczenie nieruchomości, podatek od nieruchomości i inne niewymienione opłaty. 

3. Czynsz najmu będzie płatny na rachunek bankowy Wynajmującego na podstawie prawidłowo 

wystawionej przez Wynajmującego faktury VAT w terminie …….. dni od daty wystawienia 

Najemcy faktury VAT. 

4. Kwota czynszu będzie naliczana począwszy od dnia wydania lokalu w użytkowanie Najemcy 

stosunkowo do liczby dni miesiąca. 

5. Strony zgodnie oświadczają, że do łączącego je stosunku najmu nie będzie miał zastosowanie  

art. 6851 k.c. 

6. Wynajmujący może podnieść czynsz za wynajmowany lokal, jednak nie wcześniej niż po roku  

od daty jej zawarcia. Wysokość czynszu określonego w ust.1 może zostać podniesiona o wskaźnik 

wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez GUS za poprzedni rok. 

7. Lokal zostanie wydany w dniu ………………………… na podstawie protokołu  

zdawczo-odbiorczego stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. 

 

§ 4. Naprawy i utrzymanie lokalu 

1. Najemca zobowiązuje się zgodnie z art. 681 kodeksu cywilnego do:  

a. ponoszenia drobnych nakładów na  lokal,  

b. informowania wynajmującego o szkodach powstałych w  przedmiocie najmu,  

c. używać lokal zgodnie z jego przeznaczeniem, właściwościami  

i zgodnie z postanowieniami Umowy, 

d. utrzymać lokal w należytym stanie gospodarczym, technicznym i porządkowym,  

e. bezpiecznie użytkować lokal zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

f. zgłaszać niezwłocznie Wynajmującemu uszkodzenia i awarie, 

g. udostępniać Wynajmującemu przedmiot najmu, w celu przeprowadzenia jego napraw  

lub usunięcia awarii należących do obowiązków Wynajmującego.  

Czynności te Wynajmujący może przeprowadzić przy współudziale Najemcy  

lub przedstawiciela Najemcy. 

h. udostępniać lokal Wynajmującemu w celu przeprowadzenia przeglądów stanu technicznego. 

2. Wszelkie zmiany w lokalu, w szczególności prace remontowe i adaptacyjne, przebudowy lokalu,  

inne niż drobne nakłady, wymagają uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. 

3. Jeśli Najemca ulepszył lokal za zgodą Wynajmującego, Wynajmujący może według swego wyboru 

albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu albo żądać 

przywrócenia stanu poprzedniego. 

4. Wszelkie nakłady na lokal czynione przez Najemcę bez zgody Wynajmującego, przepadają na rzecz  

Wynajmującego bez wynagrodzenia. 

5. W ramach czynszu Wynajmujący zapewni realizację usługi sprzątania na następujących warunkach: 

a. usługa sprzątania będzie wykonywana profesjonalnie z najwyższą starannością wymaganą  

od podmiotu świadczącego profesjonalne usługi, 

b.  Wynajmujący zapewni profesjonalny sprzęt oraz profesjonalne i odpowiednie środki  

czystości, 

c. świadczone usługi będą wykonywane zgodnie z zachowaniem zasad BHP  

i z zachowaniem zasad sanitarno-epidemiologicznych, 

d. Wynajmujący poniesie pełną odpowiedzialność za szkody w pomieszczeniach  

i mieniu Zamawiającego, powstałe w związku z realizacją umowy, 

e. Sprzątanie będzie się odbywać min. raz w tygodniu w godzinach nie kolidujących  

z pracą Oddziału tj. poza godzinami 7.30 - 15.30 

 

§ 5. Wypowiedzenie umowy 

1. Najemca i Wynajmujący mogą wypowiedzieć umowę najmu w każdym czasie, z zachowaniem 

trzy miesięcznego terminu z ważnych przyczyn. 

2. Wynajmującemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy najmu, jednak nie później niż na 

miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego w następujących przypadkach: 

a. jeżeli Najemca pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokal w sposób sprzeczny  
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z umową lub  niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje swoje obowiązki, 

dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia znajdujące się w przedmiocie 

najmu, 

b. jeżeli Najemca jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu  

co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze 

wypowiedzenia najmu i wyznaczenia dodatkowego terminu, miesięcznego do zapłaty 

zaległych i bieżących należności, 

c. jeżeli Najemca wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część  

bez wymaganej na piśmie zgody. 

3. Umowa automatyczne ulega przedłużeniu na kolejny okres jednego roku jeśli Najemca na 3 miesiące 

przed upływem okresu obowiązywania  niniejszej umowy złoży wniosek o przedłużenie umowy  

na kolejny okres. 

 

§ 6. Zwrot lokalu 

1. W razie zakończenia umowy najmu, Najemca jest zobowiązany do wydania przedmiotu najmu  

w stanie niepogorszonym w terminie 30 dni od dnia rozwiązania umowy.  

Najemca nie jest odpowiedzialny za zużycie rzeczy będące wynikiem prawidłowego używania. 

2. Zwrot lokalu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

 

§ 7. Zmiana umowy 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej. 

 

§ 8. Postanowienia końcowe, egzemplarze umowy i załączniki 

1. Strony zgodnie potwierdzają, że sądem właściwym dla dochodzenia roszczeń jest sąd właściwy 

miejscowo siedzibie Najemcy. 

2. Wszelkie doręczenia dokonane na adres wskazany w komparycji umowy uważa się za dokonane 

skutecznie. Oświadczania woli uważa się za złożone z chwilą nadania pisma w placówce operatora 

publicznego. Każda ze stron jest obowiązana pisemnie zawiadomić drugą stronę o zmianie adresu 

dla doręczeń pod rygorem uznania doręczenia korespondencji pod dotychczasowym adresem jako 

dokonanej skutecznie.  

3. Umowę niniejszą sporządzono w ………. jednobrzmiących egzemplarzach, po ……….. dla każdej 

ze stron.  

 

 

 

Do umowy załącza się: 

1 ………………………………………………………………………………………………………………... 

2 ………………………………………………………………………………………………………………... 

3 ………………………………………………………………………………………………………………... 

4 ………………………………………………………………………………………………………………... 

 

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

               Wynajmujący                            Najemca 

 


