
załącznik nr 3 

UMOWA  NAJMU 

 
Zawarta dnia ………….pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie, 

reprezentowanym przez  Sebastiana Więckowskiego – dyrektora ZSO nr 1 w Kwidzynie 

zwanym dalej „Wynajmującym”, a 

………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………., 

zwanym dalej „ Najemcą” w drodze przetargu ofertowego pisemnego o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Wydzierżawiający oświadcza, że jest trwałym zarządcą  nieruchomości, położonej   

w Kwidzynie przy ulicy Konarskiego  12, oznaczonej w ewidencji gruntów  jako 

działka nr 70/1, o pow. 1,0925 ha, zapisanej w księdze  wieczystej  

nr  KW GD1I/00033502/4, prowadzonej przez  Sąd  Rejonowy w Kwidzynie. 

2. Wydzierżawiający oddaje Najemcy  część nieruchomości wymienionej w ust. 1 tj. 

pomieszczenie o powierzchni użytkowej 17,9 m
2
 z przeznaczeniem na usługi 

gastronomiczne dla uczniów. 

 

§ 2 

1. Wydanie nieruchomości Najemcy nastąpi w dniu zawarcia umowy w stanie 

przydatnym do  Umówionego użytku, co Wynajmujący niniejszym potwierdza. 

2. Protokół przekazania stanowi załącznik do umowy. 

 

§ 3 

    Umowę zawarto na okres od ……………………….  do ………………………………….. 

 

§ 4 

1. Wynajmujący może rozwiązać umowę  za 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia  

w następujących  przypadkach :  

a) przedmiot  najmu okaże się niezbędny na cele realizacji inwestycji  lub innych zadań , 

których obowiązek realizacji przez właściciela nieruchomości wynika  

z obowiązujących przepisów  prawa lub uchwał  podejmowanych przez organy 

Powiatu Kwidzyńskiego, 

b) Najemca używa nieruchomości w sposób sprzeczny z umową  lub zaniedbuje 

obowiązki dopuszczając  do powstania szkód albo niszczy urządzenia przeznaczone 

do wspólnego korzystania przez innych użytkowników, 

c) Najemca wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi czyniąc 

uciążliwym korzystanie z nieruchomości przez innych jej użytkowników. 

d) Sprzedaży nieruchomości przez Powiat Kwidzyński. 

 

2. Wynajmujący zastrzega rozwiązanie umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia 

w  przypadku : 

a) wykorzystywania przedmiotu umowy  niezgodnie z przeznaczeniem określonym w § 1 

umowy 

b) podnajmu albo oddania przedmiotu umowy lub jego części do bezpłatnego używania 

bez zgody Wynajmującego, 

c) nienależytego wykonywania umowy a w szczególności : 



- zwłoki w zapłacie  czynszu lub opłat o których mowa w  § 5 po pisemnym 

wyznaczeniu dodatkowego terminu do zapłaty należności, 

- wykorzystania  pomieszczeń w sposób  zagrażający bezpieczeństwu osób 

przebywających w obiekcie/jednostce organizacyjnej i zakłócenia normalnego toku 

pracy jednostki. 

 

3. Wypowiedzenie umowy oraz oświadczenie o odstąpieniu, pod rygorem nieważności, 

mogą być  dokonywane  tylko w formie  pisemnej. 

 

§ 5 

1. Najemca obowiązany jest opłacać czynsz w wysokości ……………………. 

2. Oprócz czynszu najmu najemca ponosił będzie: 

-  koszty zużycia energii elektrycznej, wody i wywozu nieczystości wg stawki 

stosowanej przez dostawcę zgodnie z kalkulacją kosztów.    

3. Opłaty za świadczenia, o których mowa  w ust.1 i ust. 2 w wysokości ………. - zł 

miesięcznie płatne  są  na podstawie faktury wystawionej przez Wynajmującego na 

jego rachunek bankowy:……………………………w terminie 14 dni od dnia jej 

doręczenia Najemcy. 

4. Za dzień zapłaty uważany będzie  dzień  wpływu na konto Wynajmującego. 

 

§6 

1. Wysokość czynszu w § 5  ust. 1  może ulec zmianie stosownie do zmiany uchwały 

Zarządu Powiatu w tej sprawie, do kwoty nie wyższej niż stawka wskazana  

w zmienionej uchwale. Nowa stawka czynszu obowiązywać  będzie od dnia w którym 

nastąpiła zmiana  uchwały. 

2. Wysokość opłat niezależnych od właścicieli, o  których mowa  w  § 5 ust.2  może ulec 

zmianie. Opłaty te  obowiązywać  będą  od dnia  w którym nastąpiła zmiana cen. 

3. O zmianie czynszu/ opłat Wynajmujący zawiadomi Najemcę na piśmie. Zmiana ich 

wysokości nie stanowi zmian niniejszej  umowy. 

 

§ 7 

Wynajmujący nakłada obowiązek na najemcę przestrzegania przepisów zawartych w 

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 roku. ( Dz.U poz. 1256 z dnia 

28.08.2005) i Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r. (Dz. U z 01 sierpnia 

2016 poz 1154). 

 

§ 8 

Bez zgody Wynajmującego Najemca nie może czynić  w przedmiocie najmu zmian 

sprzecznych z umową  lub  jego przeznaczeniem. 

 

§ 9 

Najemcy nie wolno oddawać nieruchomości w podnajem lub do bezpłatnego używania. 

 

§ 10 

1. Najemca zobowiązuje się w szczególności do : 

a) opłacania obciążeń  publicznoprawnych, a w szczególności podatków i innych 

należności związanych z posiadaniem przedmiotu umowy, 

b) ponoszenia kosztów eksploatacji, naprawy i serwisu przedmiotu najmu, 

 

 



§ 11 

1. Po zakończeniu dzierżawy Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić 

nieruchomość  Wynajmującemu w stanie  nie pogorszonym. 

2. Najemcy nie przysługuje prawo do zwrotu nakładów poniesionych na zabudowę  

i urządzenie  nieruchomości. 

3. W przypadku niewykonania  obowiązku, o którym mowa w ust. 1 , Najemca 

zobowiązany będzie  do zapłaty Wynajmującemu odszkodowania z tytułu 

bezumownego korzystania z nieruchomości. 

 

 

§ 12 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową  zastosowanie mają przepisy 

kodeksu Cywilnego. 

2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem  nieważności. 

3. Umowę sporządzono w 2 - egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

     

 

 

WYNAJMUJĄCY                                NAJEMCA 

 

 

 

 

 


