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        WZÓR 
UMOWA NAJMU 

 

dotycząca lokalu w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego  

Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi 

 

Zawarta w dniu 01 września 2015 roku w Łodzi 

pomiędzy: 

Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego, 91-029 Łódź,  

ul. Wielkopolska 70/72 reprezentowaną przez Dyrektora mgr Sylwię Laskowską. 

Zwaną w dalszej części umowy Wynajmującym. 

 

         a: 

 

Firmą: …………………………………………………………………………………. 

Zwaną w dalszej części umowy Najemcą. 
 

                                                                         §1 
 

Wynajmujący oświadcza, że pomieszczenie w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego 

Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi przy ul. Wielkopolskiej 70/72 stanowi własność 

Samorządu Województwa Łódzkiego w trwałym zarządzie Dyrektora CKU SWŁ w Łodzi. 

 

                                                                         §2 

 

Wynajmujący oddaje Najemcy w najem, a Najemca przyjmuje do używania na warunkach 

niniejszej umowy, pomieszczenie o łącznej powierzchni 12,8 m
2
 położone na parterze posesji 

wymienionej w §1, wraz z używalnością przez Najemcę: korytarza i urządzeń sanitarnych               

(pod warunkiem utrzymania czystości). Wyżej podana powierzchnia najmu stanowi podstawę             

do naliczenia czynszu. 

 

                                                                          §3 

 

Najemca wykorzystywał będzie wynajmowany lokal do prowadzenia bufetu dla uczniów                        

i pracowników Centrum. Zmiana przez Najemcę sposobu wykorzystywania przedmiotu najmu 

wymaga pisemnej zgody Wynajmującego pod rygorem wypowiedzenia umowy bez zachowania 

terminów wypowiedzenia. Najemca nie będzie korzystał z lokalu w miesiącach, w których 

przypadają ferie zimowe, świąteczne, w miesiącach wakacyjnych (lipiec-sierpień) oraz w inne 

dni wolne od zajęć dydaktycznych i nie będzie płacił za ten okres czynszu. 

 

                                                                           §4 

 

Bez pisemnej zgody Wynajmującego, Najemca nie ma prawa oddawania przedmiotu najmu              

ani  w całości ani w części w podnajem, ani do bezpłatnego używania podmiotom trzecim. 

Zastrzeżenie to dotyczy również korzystania z podmiotu najmu przez osoby fizyczne, prawne  

lub jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, z którymi Najemca wchodzi                    

w jakiekolwiek związki prawne lub gospodarcze. 
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                                                                             §5 

 

Najemca jest zobowiązany dokonywać we własnym zakresie i na własny koszt bieżące remonty         

i konserwacje, a w szczególności: 

1.Malowania lokalu. 

2.Konserwacji sprzętu powierzonego wraz z lokalem. 

W szczególności w przypadku rozwiązania, bądź wygaśnięcia umowy. 

 

                                                                             §6 

 

Najemca może dokonywać zmian w podmiocie najmu wyłącznie za zgodą i na warunkach 

ustalonych przez Wynajmującego; dotyczy to również zmian, uzupełnień i poprawek                           

w wyposażeniu przedmiotu najmu we wszelkie instalacje techniczne.  

Wynajmujący ma prawo dokonywania zmian w przedmiocie najmu i jego wyposażeniu 

technicznym, zwłaszcza wynikającego z prowadzenia przez Wynajmującego remontu                              

i modernizacji przedmiotu najmu. Każdorazowo strony ustalać będą terminy i warunki 

koniecznych do wykonywania prac i zmian, jednakże Najemca nie może odmówić 

Wynajmującemu prawa do ich wykonywania lub w inny sposób ich uniemożliwić, nawet jeżeli 

konieczność wykonania tych prac uniemożliwią mu czasowo korzystanie z przedmiotu najmu.  

W przypadku jednak konieczności takich prac, które uniemożliwiają najemcy korzystania             

w całości lub części przedmiotu najmu Wynajmujący nie będzie pobierał opłaty. 

 

                                                                            §7 

 

Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu w stanie opisanym w protokole przekazania 

stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, z uwzględnieniem normalnego zużycia, będącego 

następstwem prawidłowego używania. Zobowiązanie to ciąży na Najemcy bez względu na tryb               

i sposób rozwiązania umowy przez Wynajmującego. 

W przypadku stwierdzenia przez Wynajmującego obniżenia wartości użytkowej przedmiotu 

najmu choćby poprzez dokonanie przez Najemcę zmian, zniszczeń, zaniedbań, Wynajmujący 

może według własnego uznania dochodzić realizacji umowy w tym zakresie na drodze sądowej 

lub przywrócić przedmiot najmu do stanu poprzedniego we własnym zakresie, a najemcę 

obciążyć kosztami tego przywrócenia, także poprzez zajęcie kaucji wymienionej w §14. 

 

                                                                           §8 

 

Najemca we własnym zakresie i na własny koszt rozwiązuje problem zabezpieczenia 

wynajmowanych pomieszczeń przed włamaniem do nich oraz problem zabezpieczenia                              

i uzupełniania wszelkich przedmiotów znajdujących się w tych pomieszczeniach Najemca 

ubezpieczy przedmiot najmu od odpowiedzialności cywilnej, w przeciwnym przypadku poniesie 

ewentualne skutki wynikłe z nie wywiązania się z powyższego zobowiązania. 

 

                                                                          §9 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony od  01 września 2015 roku 31 sierpnia 2018 

roku. 

Każdej ze stron przysługuje prawo do jej wypowiedzenia z zachowaniem trzy miesięcznego 

okresu wypowiedzenia w przypadku zaistnienia następujących zdarzeń: 

1. W przypadku konieczności przez Wynajmującego wykorzystania lokalu na działalność  
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    dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą szkoły. 

2. W przypadku okoliczności zakłócających tok pracy Centrum. 

 

                                                                          §10 

 

Wynajmujący zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez zachowania trzy miesięcznego 

okresu wypowiedzenia jeżeli: 

1.Lokal jest wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie. 

2.Najemca zalega w opłacie czynszu za dwa pełne okresy płatności. 

3.Lokal lub jego część została oddana do korzystania osobą trzecim bez zgody Wynajmującego. 

4.Inne warunki umowy są nie wykonywane lub wykonywane nienależycie. 

 

                                                                          §11 

 

1.Ustala się miesięczną stawkę czynszu najmu na ……….. PLN   

   (słownie: …………………………. brutto.)  

2.Czynsz jest płatny z góry do 10 dnia każdego miesiąca na Rachunek Bankowy Wynajmującego  

    w Banku PKO S.A. Łódź 63 1240 3419 1111 0010 4108 7986 

3.Wynajmujący może podnieść wysokość czynszu za najem na dany rok kalendarzowy                         

   za pisemnym wypowiedzeniem, nie częściej jednak niż raz w roku i nie więcej niż wynosi  

   wskaźnik wzrostu cen i usług za poprzedni rok kalendarzowy, podawany przez Główny Urząd  

   Statystyczny. 

                                                                          §12 

 

W wysokość czynszu wchodzi: energia elektryczna, woda, ścieki, wywóz śmieci, ogrzewanie, 

monitoring. 

Sprzątanie lokalu należy do obowiązków Najemcy. 

 

                                                                          §13 

 

Stan techniczny przedmiotu najmu w dniu przekazania go Najemcy oraz jego wyposażenie,                   

w tym wykaz i stan urządzeń technicznych z przedmiotem najmu trwale związanych określa 

protokół przekazania stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy, a będący jej integralną 

częścią. Wydanie przez Wynajmującego przedmiotu najmu Najemcy nastąpi w chwili podpisania 

przez strony protokołu przekazania w dniu 01 września 2015 r. i od tego dnia naliczany będzie 

czynsz najmu o którym mowa w §11. 

 

                                                                           §14 
 

Najemca wpłaci Wynajmującemu kaucję na Rachunek Bankowy 

Najemcy w Banku PKO S.A. Łódź  73 1240 3419 1111 0010 4174 5466 w wysokości trzy 

krotnego czynszu tj. ……………………… PLN  

(słownie złotych: ……………………………………………………. ). 

Celem kaucji jest zabezpieczenie zapłaty należności, o których mowa w §11 niniejszej umowy. 

Kwota zabezpieczenia podlega zwrotowi wraz z oprocentowaniem określonym poprzez 

zastosowanie stopy procentowej równej połowie stopy redyskonta weksli, stosowanej przez 

Narodowy Bank Polski z dnia wymagalności tej kwoty.  
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                                                                         §15 
 

Do umowy dołącza się załącznik nr 1 w postaci protokołu przekazania stanowiący integralną 

część umowy. 

                                                                         §16 

 

Niniejsza umowa może być zmieniona pod rygorem nieważności jedynie w formie pisemnej 

za zgodą obydwu stron. 

 

                                                                         §17 

 

Najemca posiada konieczne zezwolenia na sporządzanie i sprzedaż posiłków i ponosi pełną 

odpowiedzialność za ich jakość. 

 

                                                                        §18 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

Strony ustalają, że właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze stosunku prawnego 

objętego niniejszą umową jest właściwy sąd powszechny. 

 

                                                                       §19 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 

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

WYNAJMUJĄCY            NAJEMCA 
 

 
 


