
Zalqcznik Nr 1 
do Zarzqdzenia Wojta Grniny Pawlowice 
Nr .2.$12005 
z dnia 3 lutego 2005 r. 

Urnowa najmu w z 6 r 

Zawarta dnia ............................ pomiedzy Gminq Pawlowice z siedzibq Urzedu Gminy 
w Pawlowicach ul. Zjednoczenia 60 zwanym dalej ,,WynajmujqcymJ' reprezentowanym przez : 

..................................................... 
zwanym dalej ,,NajemcqY' reprezentowanym przez : 

§ 1 
0 1 .  Wynajmujqcy oswiadcza, ze jest wlascicielem budynku ,,A" w Pawlowicach ul. Krucza 12. 

usytuowanym na dzialce nr ........... - ksiega wieczysta nr .......... prowadzona przez 
......................... 

2. W wyniku przeprowadzonego dnia ................... przetargu ustnego nieograniczonego 
wformie licytacji, Wynajmujqcy oddaje a Najemca przyjmuje w najem, na warunkach 
okreslonych niniejszq umowq pomieszczenia uzytkowe z czesciq korytarza o lqcznej 
powierzchni 107,45 m2 znajdujqce siq na pietrze budynku wymienionego w pkt. 1. 

3. Przedmiot najmu Najemca bedzie wykorzystywal na ........................................................ 
4. Najemca jest zobowiqzany zlozyc oferte do ~lqskiego Oddzialu Narodowego Funduszu 

Zdrowia na swiadczenie uslug w ramach kontraktu. 
5 .  Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas okreslony tj. od ........ do ............ /do 3 lat/ 

§ 2 
1. Najemca zobowiqzany jest do : 

a) sprawowania nalezytej pieczy z zachowaniem zasad dobrego gospodarza nad 
przedmiotem umowy oraz uzywania go dla celow okreslonych w § 1 pkt 3. 

0 
b) dokonywania biezqcych napraw i remontow pomieszczen na wlasny koszt: 

- naprawy i konsenvacji posadzek, drzwi i okien, 
- konsenvacji i naprawy urzqdzen wodno-kanalizacyjnych i innych, w ktore 

wyposazone s q  pomieszczenia, 
- naprawy i konsenvacji osprzetu oraz zabezpieczen instalacji elektrycznej 

pomieszczen, 
- okresowego odnawiania pomieszczen i innych urzqdzen w celu za bezpieczenia 

ich przed korozjq 
c) zabezpieczenia lokalu zgodnie z przepisami bhp i p.poz. 
d) usuwania nieczystosci i utrzymania porzqdku na zewnqtrz budynku, w najblizszym 

otoczeniu a w szczegolnosci przed wejsciem do lokalu i na jego zapleczu. 
2. Wszelkich zmian i adaptacji lokalu oraz urzqdzen dla potrzeb prowadzonej dzialalnosci 

gospodarczej, moze Najemca dokonac na wlasny koszt, po uprzednim uzyskaniu 
pisemnej zgody Wynajmujqcego wg uzgodnionych projektow. 

3. Najemca nie moze oddawac przedmiotu najmu osobie trzeciej w ramach zadnego 
stosunku faktycznego lub prawnego. 

4. W przypadku zakonczenia najmu z powodu u p w u  terminu, na ktory umowa zostala 
zawarta lub tez rozwiqzania umowy, Najemcy nie przysluguje zwrot poniesionych 
kosztow, o ktorych mowa w § 2 pkt 1 i 2. 



§ 3 
Wynajmujqcy jest uprawniony do przeprowadzania w okresie trwania stosunku najmu kontroli 
stanu przedmiotu najmu i jego uzywania zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy 
w sposob i terminach nie kolidujqcych z dziatalnosciq Najemcy. 

§ 4 
1. Niezaleznie od czynszu najmu Najemca ponosi koszty oplat za energie elektrycznq, 

centralne ogrzewanie, wodq, kanalizacje, wywoz nieczystosci, uslugi tqcznosci i inne 
zwiqzane z eksploatacjq lokalu i prowadzonq dziatalnosciq. 

2. Naleznosci z tytulu swiadczefi, o ktorych mowa w pkt 1 Najemca jest zobowiqzany 
regulowaC dostawcom w ramach odrebnie zawartych umow lub porozumien, bqdz tez 

- w drodze ustalenia z gtownym najemcq budynku Itj. Sp&ka z 0.0. ,,Zdrowie"/ odrebnych 

1 zasad obliczania tych obciqzen 

0 ' 
d § 5 

Najemca ponosi odpowiedzialnosC za szkody wyrzqdzone osobom trzecim. 

§ 6 
1. Najemca zobowiqzuje siq ptacic Wynajmujqcemu miesieczny czynsz najmu wedtug 

wylicytowanej stawki ........... netto za metr kwadratowy zajmowanej powierzchni. 
2. lqczna-.kwota czynszu, do uiszczenia ktorej zobowiqzany jest Najemca wynosi : 

........... ,m2 x .......... / m2 = ............... netto 1 miesiqc 

.................... netto / miesiqc + ............. (22 % VAT) = ................ brutto miesiqcznie 
3. Czynsz , z podaniem numeru umowy, ptatny jest przelewem na konto Urzedu Gminy 

w Pawtowicach Nr ......................... w ..................... w terminie do dziesiqtego dnia 
kazdego miesiqca. 

4. Wynajmujqcy wystawi Najemcy fakturq. 
5. Najemca upowaznia Wynajmujqcego do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. 

§ 7 
0 - Kwota czynszu bedzie waloryzowana corocznie o srednioroczny wskaznik cen towarow 

i uslug konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS poczqwszy od 
miesiqca nastepujqcego po ogtoszeniu niniejszego wskaznika przez Prezesa GUS. 
Po raz pierwszy - nie wczesniej niz po roku trwania najmu. Zmiana wysokosci czynszu nie 
bedzie wymagata spisania aneksu do umowy. 

§ 8 
Jezeli w czasie trwania stosunku najmu nastqpi zmiana urzedowa stawki podatku VAT 
Wynajmujqcy okresli wysokosc czynszu brutto stosownie do okolicznosci uzasadniajqcych 
zmianq, bez koniecznosci zmiany umowy. 

§ 9 
Najemca jest zobowiqzany do placenia wszelkich innych naleznosci wynikajqcych z najmu, 
w tym podatku od nieruchomosci. 

I - _  



§ 10 
Umowa niniejsza moze zostaC rozwiqzana przez kazdq ze stron z zachowaniem 
trzymiesiecznego okresu wypowiedzenia, w szczegolnosci w przypadku koniecznosci 
przeprowadzenia remontu, sprzedazy lub zmiany przeznaczenia obiektu itp. 
Wynajmujqcy moze rozwiqzaC stosunek najmu bez wypowiedzenia, w trybie 
natychmiastowym wprzypadku naruszenia postanowien niniejszej umowy 
a w szczegolnosci, gdy: 
a) Najemca uzywa lokal niezgodnie z jego przeznaczeniem, 
b) Najemca zalega z zaptatq czynszu co najmniej za trzy miesiqce, pomimo pisemnego 

upomnienia, 
c) Najemca nie uzyskal kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

§ 11 
Po zakonczeniu najmu lub tez rozwiqzaniu umowy, Najemca zobowiqzany jest niezwtocznie 

# ,zwrociC Wynajmujqcemu przedmiot najmu w stanie nie pogorszonym poza granice 
- normalnego zuzycia eksploatacyjnego. 

§ 12 1 Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wyrnagajq forrny pisemnej pod rygorern niewatnoSci. 

§ 13 
'W sprawach nie uregulowanych niniejszq umowq obowiqzujq postanowienia Kodeksu 
Cywilnego. 

§ 14 
W sprawach spornych niniejszej umowy rozstrzyga Sqd wtagciwy ze wzglgdu ne siedzikq 
Wyhajmujqcego. 

§ 15 
Urnowe sporzqdzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarqch, z ktbrycb jeden otrzyml j~ 
kajemca, dwa Wynajmujqcy. 

# 

Wynajmujqcy 


