
Załącznik nr 2

Umowa   Nr … . / Najem / 2017  

zawarta w  dniu ……………………….. 2017 roku w Busku-Zdroju pomiędzy:
Gminą  Busko-Zdrój,   ul.  Mickiewicza  10,   28-100  Busko-Zdrój,   NIP  655-187-96-46  –
reprezentowaną  przez  mgr  inż.  Mariana  Ragana  –  Dyrektora  Buskiego  Ośrodka  Sportu
i Rekreacji, ul. Grotta3A, 28-100 Busko-Zdrój, zwanym dalej  „Wynajmującym”, 
a
………………………………………………., reprezentowaną  przez  ……………...,
zwaną w dalej części umowy „Najemca”,  

§1
1. Mocą niniejszej umowy Wynajmujący oddaje najemcy w najem 5 m2   powierzchni usługowej,
usytuowanej  w  holu  budynku  Pływalni  Miejskiej  im.  Stefana  Komendy  w  Busku-Zdroju,
do prowadzenia na niej usług związanych z udostępnieniem ……………………………………… ,
wraz  z  dostępem  do  do  energii  elektrycznej  poprzez  jedno  gniazdo  wtykowe
230V,  50Hz,  z zabezpieczeniem 10A.
2. Wydanie Najemcy opisanej w ust. 1 powierzchni usługowej następuje na podstawie niniejszej
umowy.
3. Najemca  obowiązany  jest  do  ponoszenia  wszelkich  opłat  publiczno-prawnych,  związanych
z działalnością prowadzoną na przedmiocie najmu.
4. Najemca  zobowiązuje  się  do  zagospodarowania  powierzchni  usługowej  i  zainstalowania
urządzenia na własny koszt.
5. Najemca  zobowiązuje  się  do  utrzymywania  zainstalowanych  urządzenia  w  dobrym  stanie
technicznym oraz  pod  względem BHP,  a  wszelkie  niezbędne  konserwacje  i  remonty  wykonać
na własny koszt.
6. Najemca oświadcza, że zainstalowane urządzenia posiadają aktualne – wymagane prawem atesty
bezpieczeństwa i pobierają maksymalnie 150 kWh energii elektrycznej na miesiąc.
7. Najemcy  nie  będzie  przysługiwało  roszczenie  o  zwrot  nakładów  i  ulepszeń  poczynionych
na przedmiocie najmu.
8. Najemca oświadcza,  że  stan  techniczny przedmiotu  najmu jest  mu znany oraz  że  nie  wnosi
co do niego zastrzeżeń.

§ 2
1. Wynajmujący oświadcza, że nieruchomość w której jest zlokalizowana powierzchnia usługowa, opisana
w §1 wraz z  pomieszczeniami przynależnymi  (szatnie,  sanitariaty,  wyposażenie pomocnicze) stanowi
własność Gminy Busko – Zdrój i pozostaje w trwałym zarządzie Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 04 kwietnia 2012r., Nr 40/2012,
w sprawie przekazania w administrację zabudowanych nieruchomości komunalnych.
2. Wynajmujący oświadcza, że na podstawie pełnomocnictwa z dnia 21.12.2016 r.,  udzielonego przez
Burmistrza Miasta  i Gminy Busko-Zdrój, dyrektor Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju
mgr  inż.  Marian  Ragan  jest  uprawniony  do  zawierania  umów  cywilno  –  prawnych,  związanych
z gospodarowaniem powierzonym mieniem, obejmujących m.in. umowy dzierżawy. 
3. Wynajmujący oświadcza, że posiada aktualną polisę ubezpieczenia OC, oraz że zawarcie przez niego
niniejszej umowy nie narusza praw osób trzecich.

§ 3.
1. Strony ustalają okres najmu od dnia …………………. 2017 roku do  ……………….. 2020 roku.
2. Niniejsza umowa może być wypowiedziana przez obie strony:
(1) W każdej chwili ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego w przypadku likwidacji
Wynajmującego lub Najemcy.
(2) W każdej chwili z miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca
kalendarzowego.

§4
Czynsz  najmu  wynosi  ……………..  zł  netto  +  obowiązujący  podatku  VAT (słownie  złotych:
…………………..  +  obowiązujący  podatku  VAT),  za  jeden  miesiąc  kalendarzowy  i  jest  płatny
z góry do 10 dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc, na podstawie faktury, wraz z ustawowymi
odsetkami w przypadku uchybienia terminu płatności za miesiąc poprzedni.



§5
1. Najemca zobowiązuje się do utrzymania przedmiotu najmu w  należytym porządku, czystego
i  sprawnego  technicznie  oraz  do  poniesienia  ewentualnych  kosztów  związanych  z  usunięciem
uszkodzeń powstałych w czasie najmu, we własnym zakresie.
2. Po  zakończeniu  najmu  Najemca  zobowiązany  niezwłocznie  zwrócić  przedmiot  najmu
Wynajmującemu, wraz z wyposażeniem, w stanie nie pogorszonym. 
3. Najemca  nie  odpowiada  za  pogorszenie  będące  następstwem  prawidłowego  używania
przedmiotu najmu. 
4. Zwrot  przedmiotu  najmu  Wynajmującemu  zostanie  potwierdzony  protokółem
zdawczo-odbiorczym,  sporządzonym  wspólnie  przez  strony.  W  protokóle  strony  ustalą,
które  zmiany  i  adaptacje  zostaną  zatrzymane  za  zapłatą  wynegocjowanej  kwoty  przez
Wynajmującego, a które zostaną usunięte na własny koszt przez Najemcę.

§6
1. najemca nie ma prawa oddawania przedmiotu najmu w podnajem ani użyczenie osobie trzeciej,
bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.
2. W razie naruszenia przez Najemcę zasad użytkowania przedmiotu najmu a także holu budynku
Pływalni  Miejskiej  im.  Stefana  Komendy  w  Busku-Zdroju,  Wynajmujący  może  wypowiedzieć
umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia.
3. Wszystkie  zmiany  i  uzupełnienia  niniejszej  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod
rygorem nieważności.

§ 7
1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy
Kodeksu Cywilnego.
2. W przypadku powstania  sporu  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy Strony będą dążyły
do  polubownego  uregulowania  sporu,  a  po  bezskutecznym  wyczerpaniu  tego  sposobu
poddadzą  się  pod  orzecznictwo  sądu  powszechnego  właściwego  dla  siedziby  Gminy
Busko-Zdrój.

§ 8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu
dla każdej ze Stron.

/ Wynajmujący /                                                                                                                    /  Najemca   /


