
WzÓR
UMOWA NAJMU

zawartaw dniu roku w Siemianowicach Śląskich pomiędzy
Polskim ZwiązkiemŁowieckim Zarządem Okręgowym w Katowicach z siedzibą w Siemianowicach
Śląskich przy ul. Zv,lycięstwa2

rep rez entowa nym pr zez M ari usza M iśkę - Łow czego 0 krę gowego
zwanym w treŚci umowy,,Wynajmującym"
a

NIP: .........., ,,....; REGON:

zwaną w treŚci umowy,,Najemcą"
zw any ch łącznie,,Stro nami"
o następującej treści:

§1

1. Wynajmujący oddaje w najem Najemcy lokal o powierzchni 70,90 m2 zlokalizowany w Siemiano-
wicach Śląskich przy ul. Zwycięstwa 2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sklepu my-
śliwskiego [,,Przedmiot najmu"J.

2. Najemca przeznaczy Przedmiot najmu na prowadzenie działalności handlowejzwiązanejzszeroko
rozumianym sklepem myśliwskim ze szczególnym uwzględnieniem handlu bronią i amunicją oraz
pozostałymi akcesoriami.

3. Przedmiot najmu zostlnie przekazany Najemcy na podstawie protokołuzdawczo-odbiorczego.

4. Naj emca oświadcza, iż znany mu j est stan technic zny Przedmiotu najmu,

5. Jeżeli Najemca zdecyduje się uleps zyćlub zaadoptować przedmiot najmu, a Wynajmu jący wyrazi
na to zgodę, Najemca zobowiązany jest uczynićpowyższe na własny koszt i ryzyko,

6. W przypadku określonym w ust. 5 Najemca po otrzymaniu pisemnejzgody wlnajmującego zobo-
wiązuje się przed rozpoczęciem ulepszeń i/lub adaptacji Przedmiotu najmu przekazać Wynajmu-
jącemu dokumentację projektową wraz z kosztorysem. Wynajmujący w terminie do 1,4 dni od
otrzymania dokumentacji może zg}osić na piśmie uzasadnione zastrzeżenia co do sposobu prze-
prowadzenia ulepszeń i/lub adaptacji. W takim przypadku tozpoczęcie prac wymaga osiągnięcia
przez Strony porozumienia. W przypadku braku takiego porozumienia Wynajmującemu upraw-
niony jest do odstąpienia od umowy.

7, Prowadzon e przez Najemcę ulepszenia i/lub adaptacje Przedmiotu najmu nie mogą stanowić za-
grożenia dla bezpieczeństwa pracowników Wynajmującego oraz osób trzecich.

8. Najemca może dokonaćzmian, nakładów przeróbeĘ ulepszenia i/lub adaptacji Przedmiotu najmu
po łącznym spełnieniu niżej wymienionych warunków:
a)zamiar dokonania prac oraz ich zakres musi być zgJoszony pod rygorem nieważności na piśmie
Wynajmującemu,
b)uzyskaniu na piśmie zgodyWynajmującego pod rygorem nieważności,
c)zakres rzeczow remontu winien byćzatwierdzony przez Wynajmującego oraz właściwe organy
administracji budowlanej, jeżeli wynika to z przepisów prawa budowlanego.f
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2.

§2

1. Najemca zobowiązuje się płacić narzecz Wynajmującego czynsz najmu ,,,,,,,,,,zł netto/mZx 70,90
m2,łączniewwysokości .........,,,........,,,.,złnetto (słownie: ...,........ ... 00/100)
miesięcznie, powiększ ony o obowią zującą stawkę podatku VAT .

Stawka czynszu zawiera podatek od nieruchomości Rady Miasta Siemianowic Śląskich obowiązu-
jącej na dzieńzawarcia umowy. Jego wysokość będzie waloryzowana zgodnie z corocznymi uchwa-
łami Rady Miasta Siemianowic Śląskich.

Strony zgodnie ustalają, iż kwota czynszul, wskazanego w § 2 ust. 1-, będzie corocznie korygowana
o dodatni średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku poprze-
dzającym, wynikający z komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towa-
rów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszanego w Monitorze Polskim. Skorygowana stawka
czynszu będzie obowiązywała od 01 marca danego roku,

Oprócz czynszu najmu Najemca zobowiązuje się ponosić następujące miesięczne opłaty dodat-
kowe (wg odrębnej umowy):

a) zazimnąi ciepłą wodę oraz odprowadzenie ścieków:

a) za ogrzewanie,

b) za energię elektryczną,

c) za dzierżawęłączy te]einformatycznych w przypadku ich wykorzystania

d) za wywóz nieczystości stałych

1.

Najemca zrzekasię jakichkolwiek roszczeńo zwrot kosztów oraz prawado zabrania nakładów po
niesionych w związlan z dokonanymi ulepszeniami i/lub adaptacją pomieszczeń składających się
na Przedmiot najmu.

Najemca ma prawo do umieszczenia reklam, szyldów czy oznaczeń,nazewnątrz i wewnątrz budyn-
ku, w którym znajduje się Przedmiot najmu wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej akcepta -

cji przez Wynajmującego ich formy i treści oraz mieisca umieszczenia, na podstawie odrębnej
umowy,

§3

Czynsz najmu jest płatny z góry do 10-go dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy nr 51 1020
2313 0000 3LO2 OI97 16t3. Brak dostarczeniaprzez Wynajmującego fakturyw terminie do 10-
go dnia miesiąca nie zwalnia Najemcy z obowiązku terminowejzapłaty czynsizu najmu.

Należności z tytułu ustalonych opłat dodatkowych Najemca będzie wpłacać na podstawie wysta-
wionych faktur na rachunek Wynajmującego zgodnie z ustalonym terminem płatności na fakturze
VAT,

§4

Najemca jest zobowiązany utrzymać Przedmiot
nym, p/poż., technicznp przez wykonywanie

naj mu we właściwym stanie sanitarno-higieni cz-
konserwacji i drobnych napraw, których zakres

4.

5.

6,

2.
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okreŚla Kodeks Cywilny oraz postanowienia niniejszej umowy i ponosi ztego tytułu odpowiedzial-
ność przed właściwymi służbami kontroln}rmi.

Najemca ma obowiązek dokonywać kontroli stanu instalacji elektrycznej w Przedmiocie najmu
zgodnie z przepisami Ustawy,,Prawo Budowlane", okazać protokoły kontroli stanu na każde we-
zwanie Wynajmującego orazprzekazaćkopie stosownych protokołówWynajmującemu wterminie
do 30 dni od wykonania kontroli.

Najemca we własnym zakresie ubezpiecza mienie znajdujące się w Przedmiocie najmu oraz ponosi
odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe u osób trzecich i/lub w mieniu takich osób i
w związ|<l z prowadzoną przez Najemcę działalnością.

Najemca nie ma prawa oddawania Przedmiotu najmu osobom trzecim w podnajem, poddzierżawę,
użytkowanie,użyczenie lub w jakiejkolwiekinnej formie bezuprzedniejzgodyWynajmującego wy-
rażonej na piśmie pod rygorem nieważności umowy.

§5
Najemca jest zobowiązany do używania Przedmiotu najmu zgodnie z przeznaczeniem
i postanowieniami niniejszej umowy. Najemca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących na
terenie Wynajmującego zarządzeń i regulaminów organizacylnych, których postanowienia mają
zastosowanie również wobec działalności i pracowników Najemcy.

Najemca zobowiązany jest do powstrzymania się od sprzedaży produktów zawierających alkohol,
substancje zmieniające świadomość, wyrobów tytoniowych.

Wynajmujący uprawniony jest do okresowej kontroli wykorzystania Przedmiotu najmu w zakresie
jego zgodności.z przeznaczeniem pomieszczeń i postanowieniami niniejszej umowy [wynik
kontroli Strony potwierdzą na sporządzonp protokole).

Wynajmujący upoważniony jest do wstępu na teren Przedmiotu najmu w obecności Najemcy bądź
osoby przez niego upoważnionej, z wyjątkiem przypadków nagłych, losowych wymagających dla
zabezpieczenia obiektil natychmiastowego wejścia na teren wynajmowanych pomieszczeń.

1.

§6

Najemca po zakończeniu umowy zwróci Przedmiot najmtl w stanie niepogorszonym z uwzględnie-
niem zużycia wynikająclurr. z protokołu przekazania lokalu, posprzątany i opróżniony z rzeczy ru-
chomych Najemcy. Przedmiot najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu na pod-
stawie protokołu zdaw czo-odbiorczego.

W przypadku nie wydania Wynajmującemu Przedmiotu najmu w ostatnim dniu obowiązywania
umovvy, zakażdy kolejny miesiąc, Najemca będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowaniazabez-
umowne korzystanie z Przedmiotu Najmu w wysokości200o/o stawki czynszowej obowiązującej w
ostatnim dniu trwania umowy orazzobowiązany będzie zapłacić opłaty dodatkowe określone w §
2 ust, ,

§7

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony: od dnia .......... roku - z 6 miesięcznym okresem
wypowiedzenia.

2.

J.

4.

1.

2.

4.
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§B

1. Wynajmujący może jednostronnie rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku, gdy:

a) Najemca nie zapłacił w terminie pełnej wysokości należnej Wynajmującemu kwoty czynszv za dwa
miesiące lub opłat dodatkowych za pełne dwa okresy rozliczeniowe tj, za dwa miesiące,

a) Najemca narusza postanowienia wynikające z niniejszej umowy, w szczególności dotyczące używa-
nia Przedmiotu najmu w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub postanowieniami niniejszej
umoWy,

b) Najemca odda Przedmiot najmu osobie trzeciej do korzystania bez pisemnej zgody Wynajmującego
pod rygorem nieważności.

2, Wynajmującemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego
okresu wypowiedzenia w szczegó|ności, gdy:

a) Najemca za|egaz zapłatą czynszu lub opłat dodatkowych 45 dni od dnia, gdy zobowiązanie wobec
Wynajmującego stało się wymagalne,

a) zmianie ulegną obowiązujące przepisy prawa, stan prawny nieruchomości albo zajdą inne, nie dające
się przewidzieć w chwili zawierania umowy okoliczności powodujące, że da|szy najem będzie nie-
możliwy lub niecelowy dla Wynajmującego,

b) Przedmiot najmu stanie się niezbędny Wynajmującemu na realizację celów Polskiego Związku Ło-
wieckiego.

§9

W przypadkach określonych w § B Przedmiot najmu winien być wydany Wynajmującemu w termi-
nie 14 dni, od daty rozwiązania umowy najmu,

Po upływie tego terminu Najemca będzie zobowiązanyuiszczać odszkodowaniezabezumowne ko-
rzystanie z Przedmiotu najmu w wysokoŚci200o/o czynszu,jaki obowiązywał w momencie rozwią-
zania lub wypowiedzerlia umowy,

Ponadto Najemca za caĘ okres bezumownego korzystania z lokalu zobowiązany ńędzie zapłacić na
rzeczWynajmującego opłaty dodatkowe określone w § 2 ust. 4,

. §10

Wzrost wysokości podatku od nieruchomości, zmiana wysokości stawki czynszowel w oparciu o dodatni
wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS w Monitorze
Polskim, zgodnie z §2 ust. 2i3 oraz opłat dodatkowych wymienionych w § 2 ust 4,zmiana obowiązującej
stawki VAT, nie wymaga zmiany niniejszej umowy w formie aneksu. Wynajmujący jest jednak zobowiązany
do poinformowania Najemcy o zmianie tych opłat na piśmie przed rozpoczęciem miesiąca, od którego
zmiana zostanie wprowadzona.

§11

nom przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy
irzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, a w szczególności gdy:

{__-',, ,

1.

2.

J.
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a) Wynajmujący dopuszcza się naruszenia postanowień umowy lub przepisów prawa, poprzez takie
działanie, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają prowadzenie przez Najemcę działalności
okreŚlonej niniejszą umową i nie zaprzestanie takich naruszeń po otrzymaniu pisemnego
wezwania Najemcy iwyznaczeniu mu co najmniej 14 dniowego terminu.

a) Przedmiot najmu stał się niezdatny do umówionego używania na skutekwad ujawnionych po dniu
odbioru Przedmiotu najmu zawinionych wyłącznie przez Wynajmującego lub na skutek siły
wyższej, a Wynajmujący tej niezdatności nie usnął w odpowiednim terminie albo usunąć jej się nie
udało.

b) niezależnie od Wynajmującego wystąpi konieczność przebudowy budynku, w którym znajduje się
wynajmowany lokal.

§12

1. W każdym przypadku rozwiązania umowy przezWynajmującego przed upĘwem umówionego okresu
najmu z przyczw, o których mowa w § 8 ust, 1, ust,2 lit, a) albo z innych przyczynleżących po stronie
Najemcy, Wynajmujący może zatrzymać wszelkie poniesione przez Najemcę nakłady i ulepszenia bez
żadny ch r oszczeń ze strony Naj emcy,

§13

Wszelkie zmiany umowywymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu pod rygorem
ni eważ no śc i, za vtylątkiem p rzyp adków ws ka zany ch w § 1 1 um owy.

§14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego,

§15

Spory wynikłe ze stosunku pbjętego umową strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu rzeczowo
i miejscowo właściwego dla siedziby Wynajmującego.

§16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,przy czym jeden otrzymuje Wynajmujący
a drugi Najemca.

WYNA}MUIĄCY NAJEMCA
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