
U M O W A   N A J M U  Nr ............................  

 

zawarta w dniu …… maja 2016 r. w Zabrzu, 

p o m i ę d z y   

Instytutem Podstaw Inżynierii Środowiska PAN 

w Zabrzu,  ul. M. Skłodowskiej-Curie 34, 

 

zwanym w dalszym ciągu WYNAJMUJĄCYM,  reprezentowanym przez : 

dr hab. inż. Mariannę Czaplicką - Dyrektora Instytutu 

mgr Brygidę Palengę   - Główną Księgową Instytutu 

działających na podstawie posiadanych uprawnień 

 

a 

 

 ............................................................  zamieszkałym  .......................... , ul. ...............................   

reprezentującym firmę  ....................... z siedzibą ................................... ,  ...................................  

działającym na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej zwanym w dalszym ciągu NAJEMCĄ została zawarta 

umowa o następującej treści: 

§ 1  

Przedmiot umowy 

 

1.  Wynajmujący oddaje, a Najemca przyjmuje w najem pomieszczenie w budynku 

warsztatowo-garażowym wraz z przylegającym terenem, w tym: 

a. pomieszczenie w budynku warsztatowo-garażowym o powierzchni 115,0 m
2
  

b. teren o powierzchni 425 m
2
 

2.  Najemca będzie prowadził działalność gospodarczą w zakresie  ................................................  

 

§ 2 

Zasady rozliczeń 

 

1. Strony ustalają czynsz najmu miesięcznie za pomieszczenia o których mowa w § 1 pkt. 1a w 

wysokości ................  zł/m
2
 (przedmiot przetargu na stawkę czynszu), natomiast teren 

wymieniony w § 1 pkt. b w wysokości 0,84  zł/m
2
 netto  

2. W związku z koniecznością przeprowadzenia kapitalnego remontu przedmiotu najmu, i pod 

warunkiem jego przeprowadzenia w zakresie i terminie wskazanym w § 5, Najemca zostaje 

zwolniony z opłat czynszowych na czas remontu nie dłużej jednak niż do dnia 31.07.2016r.  

3. Opłaty za energię elektryczną oraz wodę i kanalizację Najemca będzie dokonywał na 

podstawie wskazań licznika energii elektrycznej i licznika wody, odczytywanych wspólnie 

ze służbami technicznymi Wynajmującego 

4.  Dozorowanie, sprzątanie i wywóz odpadów z zajmowanych pomieszczeń i terenu wykonuje 

Najemca we własnym zakresie i na swój koszt 

5.  Opłaty czynszowe i eksploatacyjne będą powiększane o VAT - zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

6.  Wynajmujący zastrzega sobie prawo zmiany wysokości opłaty czynszowej o wskaźnik 

wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS w związku ze 

zmianą kosztów utrzymania pomieszczeń lub w związku ze zmianą stawek czynszu 

dzierżawnego za grunty będące własnością Skarbu Państwa - regulowane zarządzeniem 
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Prezydenta Miasta Zabrze. Zmiana wysokości czynszu lub stawki VAT nie jest zmianą 

umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia. 

7.  Czynsz najmu płatny jest z góry do dnia 10-tego każdego miesiąca, bezpośrednio do kasy 

Wynajmującego względnie przelewem na konto Wynajmującego   .......................................  

8.  Opłaty eksploatacyjne są płatne przez Najemcę na podstawie faktur wystawianych przez 

Wynajmującego w ciągu 7 dni od daty ich doręczenia do kasy Wynajmującego lub 

przelewem na konto Wynajmującego. 

9.  W przypadku nieterminowych wpłat zostaną naliczone odsetki ustawowe. 

 

§ 3 

Prawa i obowiązki stron 

 

1. Najemca zobowiązuje się do wykorzystania przedmiotu najmu wyłącznie do prowadzenia 

działalności określonej w § 1. 

2. Najemca zobowiązuje się do utrzymywania najmowanego lokalu wraz z przylegającym 

gruntem w należytym porządku. 

3. Najemca zobowiązuje się do zabezpieczenia nieruchomości na własny koszt. Najemca 

bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób przebywających na obszarze 

przedmiotu najmu. 

4. Najemca nie ma prawa do podnajmowania wynajętych pomieszczeń innym osobom czy 

firmom, oddawać go na innej podstawie prawnej osobie trzeciej do używania ani odpłatnie 

ani nieodpłatnie. Najemca nie może również w żaden inny sposób rozporządzać prawami 

wynikającymi z niniejszej umowy, w szczególności przenosić ich na osobę trzecią, w tym 

wnosić prawa dzierżawy tytułem wkładu niepieniężnego do prawa spółki prawa cywilnego 

lub handlowego albo innej jednostki organizacyjnej. 

5. Najemca zobowiązuje się prowadzić działalność zgodnie z zasadami bhp i ppoż. (KP Dz. X 

Art. 207 § 1 i 2). 

6. Wszelkie obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu Artykułu 4 

Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. należą do Najemcy.  

7. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wejścia na teren nieruchomości w celu dokonania 

kontroli prawidłowego jej użytkowania. 

 

§ 5 

Adaptacja przedmiotu najmu 

 

1. Najemca nie ma prawa bez uprzedniej zgody Wynajmującego do dokonywania żadnych 

przeróbek wynajętych pomieszczeń. 

2. Wszelkie remonty na które wyrazi zgodę Wynajmujący należy wykonać zgodnie ze sztuką 

budowlaną oraz przepisami bhp i ppoż, a jeżeli zakres remontu wymaga uzgodnień 

projektowych należy o takie wystąpić do odpowiednich organów uzyskując wcześniej zgodę 

Wynajmującego. 

3. Warunkiem przystąpienia Najemcy do prac remontowych jest uzyskanie wszelkich prawem 

wymaganych decyzji administracyjnych w szczególności pozwolenia na budowę o ile takie 

pozwolenie będzie wymagane.  

4. Remont przedmiotu najmu zostanie przeprowadzony w nieprzekraczalnym terminie do 

31.07.2016. 

5. Prace remontowe lub inne ulepszenia w lokalu, o których mowa w ust.2, Najemca wykona 

w całości we własnym imieniu i na własny koszt i oświadcza, że zrzeka się dochodzenia 
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zwrotu ich kosztów od Wynajmującego po ustaniu umowy, niezależnie od czasu jej 

trwania (z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 umowy).  

6. W związku z koniecznością wykonania przez Najemcę prac remontowych, Najemca po 

zakończeniu remontu przedstawi do zatwierdzenia kosztorys poczynionych inwestycji, 

obejmujący wyłącznie prace budowlane, które z kolei będą podstawą ewentualnych 

roszczeń Najemcy w przypadku wypowiedzenia umowy z winy Wynajmującego (jednak 

w kwocie nie wyższej niż wartość umowy). 

 

§ 6 

Rozwiązanie umowy 

 

1. Strony ustalają możliwość wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu w 

przypadku wypowiedzenia przez Polską Akademię Nauk umowy na podstawie, której 

Wynajmujący dysponuje przedmiotem najmu; 

2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, jeżeli Najemca zalega z czynszem za dwa pełne okresy płatności lub 

dopuszcza się naruszenia innych postanowień umowy. 

3. W przypadku wypowiedzenia umowy z winy Wynajmującego, Najemca otrzyma zwrot 

nakładów określonych w § 5, ust. 6, proporcjonalnie do czasu użytkowania przedmiotu 

najmu, przy uzgodnionym 5 letnim okresie amortyzacji tych nakładów, chyba, że do 

rozwiązania umowy dojdzie z winy Najemcy. 

 

§ 7 

Okres obowiązywania 

 

1. Umowę powyższą zawarto na czas określony od dnia ….05.2016 r. do dnia ….05.2021 

2. Strony ustalają możliwość przedłużenia czasu trwania umowy w formie aneksu na kolejne 

lata, tylko w formie pisemnej. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawiania faktur VAT bez podpisu Najemcy.  

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  

3. Każda zmiana lub uzupełnienie niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci 

Aneksu pod rygorem nieważności. 

4. W przypadku zaistnienia sporów na tle wykonywania praw i obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy, sądami właściwymi do ich rozstrzygnięcia będą sądy właściwe miejscowo 

i rzeczowo dla Wynajmującego  

5. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron. 

 

 

WYNAJMUJĄCY       NAJEMCA 


