
UMOWA NAJMU POWIERZCHNI POD AUTOMAT
Nr,.,l2022tLO7

zawar:taw dniu .................. w Bialymstoku migdzy stronami:

MTASTO BIAT,vSTOK - URZAD MIEJSKI W BIALYMSTOKU NIP: 966 2lL 72 20

w imieniu kt6rego wystgpuje VII Liceum Og6tnoksztalc4ce im. Nauczycieli

Tajnego Nauczania ul. Wierzbowa 7, 15-743 Biatystok reprezentowane ptzezi

Dyrektora - dr Jerzego Nowika zwanego dalq ,,Wynaimuiqcym",
a

m{artym dalej ,/'{ajemcq" o nastgpuj4cej treSci:

,,Ilynajmujqcy" olwiadcza, i2 jest zwzqdzqqcym VII Liceum Og6lnoksztalcqcym

im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Bialymstoku.
Wystgpuj4cy w imieniu ,,Wynajmujqcego" oSwiadcza,i?jestuprawniony do zawieraniaum6w

najmu.
Wystgpuj4cy w imienit,,Najerncy" oSwiadcza,i?jestupowainiony do zaciqganiazobowiqzait

finansowych.

,,Najemca" oSwiadcza, 2e ww. reprezentowany przez niego podmiot nie jest podmiotem

powiryanym, o kt6rym mowa w afi,32ust.2 pkt I ustawy zdnia 11 marca 2004 r. o podatku od

towar6w i uslug, z:

1) Miastem Bialystok, NIP: 9662117220,

2) Podmiotami lub osobami powiqzanymi z Miastem Bialystok w rozumieniu przepisu

art.23must.l pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od os6b frzycznych (dalej : ustawy

o PIT) b4dZ odpowiednio w rozumieniu przepisu art.lla ust.1 pkt 5 ustawy o podatku

dochodowym od os6b prawnych (dalej: ustawy o CIT).

$1

1. ,,Wynajmujqcy" oddaje w najem ,J,{aiemcy" z dniem 01.09.2022 r k* powierzchni

uzytkowej na automat sprzedajqcy w budynku szkoly VII Liceum Og6lnoksztaNcqcego

im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Bialymstoku, ul. Wierzbowa 7, 15'743

Bialystok.
2, ,,Najemca" wykorzysta przedmiot najmu vty\qczrrre pod zainstalowanie

1 szt. automatu.

$2

Oferowany asortyment w automacie sprzedajqcym powinien obejmowai produkty

spozywcze zgodne z Rozporz4dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r.
w sprawie grup Srodk6w spo2ywczych przeznaczonych do sprzeda?y dzieciom
irrilodziely wjednostkach systemu oSwiaty oruzrymagan jakie musz4 spelniad $rodki

spozywcze stosowane w ramach Zywienia zbiorowego dzieci i ml.odzie?y w tych
jednostkach (Dz. U. 2016 poz. ll54).
Zakaz sprzedawania artykul6w tytoniowych, alkoholowych, pirotechnicznych,
latwopalnych, itp.
Najemcg obowi4zywa1 bgdzie zakaz sprzeda?y artykul6w zagruhajqcych Zyciu lub
zdrowia uczni6w.

1.

2.

J.



$3

I' Z $rfua najmu 1 m 2 powierzchni na automat sprzedaj4cy w budynku szkoly ,,Najemca,,
bgdzie tiszczalnarzecz ,,wynajmujqcego" czynsz* *yrokosci ......:.......... brutto (siownie
: ...... ....... zlotych ).
2.Oplata, o kt6rej mowawpkt.l ,,Najemca"wplacalbgdziedo dnia 2i-tegokazdego miesiqca
na konto szkoly VII Liceum Og6lnoksztalc4ce im. Naucrycieli Tajnego Nauczania
ul. Wierzb owa 7,15-743 Bialystok .
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Czynsz wskazany w ust. I obejmuje nale2noSci za koruystanie z energii elektrycznej,
centralnego ogrzewania, wody, Scieki oruz centralne ogrzewanie.
3.W przypadku zwloki w uiszczanbt czynszu, ,,Wynojmujqcemlt" slu2y prawo naliczania
odsetek ustawowych za kuhdy dziert zwloki.

$4

l. ,,Wynaimuiqcy" zastrzega sobie prawo do zmiany wysokoSci stawki czynsza wynikaj4cej
z poziomu inflacji oraz dostosowania do aktualnych cen rynkowych. W przypadku nii
wyrahenia zgody na tg zmianQ przez ,,Najemcg'! umowa ulega rozwiqzaniu z zachowaniem
terminu wypowiedzenia okreslonego w $13.
2. zmiana stawki czynszumusi byi dokonana z miesigcznym wyprzedzeniem.

$s

l. ,,Najemca" wplacilkaucjg o r6wnowartosci trzymiesigcznego czynszu,tj..... ....... na
rachunek wskazany przez,,Wynajmuj qcego " .

2.Kaucja nie podlega oprocentowaniu i podlega zarachowaniu na poczet biez4cych zalegloSci
powstalych w zwiqzku z nienale?ytym lub nieterminowym uiszczaniem przez najemcg oplat
czynszowych.
Kaucja moZe byd zaliczona na poczet zadluheniajeden raz w ci4gu roku kalendarzowego.
Po zaliczeniu kaucji na biehqce oplaty najemca zobowiqzanv jest do jej uzupelnienia
w Wzrnczonym terminie.
3. Kaucja podlega zwrotowi po rozliczeniu wszelkich zobowi qzartzwiryanych z uZytkowaniem
lokalu.

s6

,,Naiemca" ponosi koszty mo2liwych oplat skarbowych i podatk6w wynikaj4cych z tytilu
dzierLawy.
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Niniejsza umowa zostalazawartarLaczasokreslony, tj. od . r. do.. ...r.(3 lata)

$8

,,Naiemca" zobowiqzuje sig do przestrzegania regulaminu obowiqzujqcego na terenie szkoty.



se

Artykuly sprzedawane przez ,,Najemcg" winny posiadad atest ,,Sanepidu" zgodnie

z ob owiryuj4cymi normami.
$10

,,Najemca" zobowiqzuje sig do nale?ytej dbatro3ci o wynajmowan4 nieruchomoSi.

W przypadku zaistnienia ze strony ,,Najemcy" uszkodzeri spowodowanych uzytkowaniem
, przedmiotu najmu ,,,Najemca " zobowiqzuje sig do ich usunigcia w terminie ustalonym

z,,Wynajmujqcym ".
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,,Najemca" nie jest uprawniony do oddawania przedmiotu umowy w podnajem osobom

trzecim.
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,,Najernca" nie mohe dokonywa6 Zadnych zmian budowlanych na wynajmowanej
nieruchomoSci bez zgody ,,Wynajmujqcego ". Koszty biehqce napraw wewngtrznych lokalu
w okresie uZytkowania ponosi ,J'{ajemca."

$13

Umowa moze zostad rczwiqzana przez kazdq ze stron z zachowaniem jednomiesigcznego

terminu wypowiedzenia lub bez zachowania tego terminu w przypadku naruszenia istotnych
' warunk6w umowy.

s14

W sprawach nieuregulowanych niniejsz4 umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

$ls

Wszelkie zmiany postanowieri niniejszej umowy wymagaj4 zachowania formy pisemnej

w postaci aneks6w pod rygorem niewaznoSci.

$16

Ewentualne spory mog4ce wynikn46 z wykonania postanowieri niniejszej umowy strony
poddaj q rczstrzy gnigciu s4dowi wlaSciwemu dla siedziby,,Wynai mui qc e go " .

s17

Umowg sporzqdzono w dw6chjednobrzmi4cych egzemplarzach, po jednymdlakahdej zestron.

$18

Postanowienia dodatkowe :

l. ,,Najernca" tbezpiecza wynajmowany lokal od poZant, powodzi.
2. ,,Najemca" ponosi odpowiedzialnoS6 zazabezpieczenie lokalu ptzed wlamaniem oraz

ttadziehqprzedmiot6w stanowi4cych j ego wlasnoSd.



,,Naiemca" zobowi4zuje sig wykorzystywa6 powierzchnig zgodnie zprzeznaczeniem.
,,Najemca" zobowiqzuje sig do ponoszenia wszelkich koszt6w zwiqzanych zmorrta7pm,
konserwacj 4,utrzymaniem i napraw4 automatu.
Po zakofrczeniu umowy ,Jtlajemca" zobowiqzrtle sig do usunigcia automatu na wlasny
koszt i zw6cenia przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym. Je2eli ,Jtlajemca,,
spowoduje uszkodzenie powierzchni w stopniu przekraczajqcym dopuszczalne nolmy
zwyklego uZytkowania, obowiqzany jest do naprawienia szkody w terminie
uzgodnionym z,,Wynajmuj qcym ".

(podpis Najemcy) (podpis Wynaj muj qcego)

4.


