
PNL.7151. …… 
 
 

U M O W A    N A J M U    Nr PNL/…./D/2017 
 
 
zawarta w Gdyni w dniu………..2017 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni z siedzibą   w Gdyni przy                 
Al. Marsz.Piłsudskiego nr 52-54, zwaną w dalszej treści umowy WYNAJMUJĄCYM , reprezentowaną 
przez Prezydenta Miasta Gdyni, z upoważnienia którego działa: 

Kierownik Referatu Gospodarki Lokalami Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji – 
…………………………………………………………… 

 a 

Panem……………….., zamieszkałym w (81-….) Gdyni, przy ul……………………………..,  

zwanym w dalszej treści umowy NAJEMCĄ 

o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiotem najmu jest pomieszczenie użytkowe o powierzchni ogólnej …….. m2 stanowiące 
własność Gminy Miasta Gdyni, usytuowane w piwnicy budynku przy ul. ……………. w Gdyni                   
(KW ………………………), zaznaczone na rzucie poziomu piwnic, który stanowi załącznik do 
niniejszej umowy. 
 

§ 2 
 

1. WYNAJMUJĄCY oddaje, a NAJEMCA przyjmuje pomieszczenie, o którym mowa w § 1 na 
czas nieokreślony. 

2. Przekazanie pomieszczenia do korzystania przez NAJEMCĘ nastąpi na podstawie   protokołu 
zdawczo-odbiorczego, sporządzonego przez Administrację Budynków Komunalnych nr …... 

3. Pomieszczenie, będące przedmiotem najmu, wykorzystywane będzie na prowadzenie 
………………………………..    

§ 3 
 

1. NAJEMCA  zobowiązuje się płacić WYNAJMUJĄCEMU umowny czynsz miesięczny z tytułu 
najmu w wysokości: 

…… m2 x …….. zł/m 2    = ………. zł. 

          + 23% VAT           = ………. zł  

         

ogółem               =  ……… zł.  brutto  

 słownie : ………………………………………. 

podstawą przyjętej stawki czynszu jest protokół z przeprowadzenia publicznego 
nieograniczonego  przetargu ustnego na najem pomieszczeń użytkowych stanowiących 
własność Gminy Miasta Gdyni z dnia …….. r. Wpłacone wadium w wysokości ……,-zł 
zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu. 

  2. Czynsz, o którym mowa w ust.1 § 3 płatny będzie z góry do 20 dnia każdego miesiąca,          
począwszy od ………………………… r.  na konto WYNAJMUJĄCEGO nr: 

 
         77-1440-1026-0000-0000-0033-4936 w NORDEA BANK POLSKA S.A. 
 

   3. Czynsz najmu podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany przez Prezesa GUS. Zmiana czynszu w wyniku 
waloryzacji nie wymaga formy aneksu. 



 
§ 4 

 

1. Koszty eksploatacyjne wynikające z użytkowania pomieszczenia pokrywane będą przez 
NAJEMCĘ w terminie, wysokości i na konto wskazane w fakturach wystawianych przez 
Administrację Budynków Komunalnych. 

2. Wszelkie zmiany wysokości opłat wynikające z oddzielnych przepisów nie wymagają formy 
aneksu i obowiązują od terminów przewidzianych właściwymi aktami prawnymi. 

3. W przypadku zwłoki w zapłacie kosztów eksploatacyjnych WYNAJMUJĄCY obciąży 
NAJEMCĘ ustawowymi odsetkami za każdy dzień zwłoki.  

4. NAJEMCA  zobowiązany jest do złożenia w Referacie Podatków  Wydziału Dochodów Urzędu 
Miasta Gdyni stosownej deklaracji, na podstawie której będzie zobowiązany do opłacania 
podatku od nieruchomości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

5. NAJEMCA  we własnym zakresie, na podstawie indywidualnych umów, opłacać będzie na 
rzecz dostawców mediów koszty energii elektrycznej, rozmów telefonicznych itp. 

6. NAJEMCA  zobowiązany jest przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-
budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, jak również wyposażyć lokal w wymagane 
przepisami urządzenia przeciwpożarowe i zapewnić ich konserwację. 

 
 

§ 5 
 

1. NAJEMCA o świadcza, że znany mu jest stan techniczny pomieszczenia użytkowego           
i przyjmuje go do używania bez zastrzeżeń.                                                         

2. Pomieszczenie stanowiące przedmiot najmu wykorzystywane będzie przez NAJEMCĘ bez 
prawa dokonywania istotnych zmian w jego substancji. Ewentualne remonty i zmiany                     
w substancji lokalowej winny być uzgadniane z  Wydziałem Budynków Urz ędu Miasta 
Gdyni zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr 15573/06/IV/M Prezydenta Miasta 
Gdyni z dnia 21.07.2006 r. 

3. Nakłady rzeczowe i finansowe, połączone ze zwykłym użytkowaniem pomieszczenia 
obciążają NAJEMCĘ. 

4. Koszty remontowe, a także nakłady na adaptację pomieszczeń pod kątem przystosowania do 
prowadzonej działalności pokrywane będą wyłącznie ze środków własnych NAJEMCY ,  bez 
prawa ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów 

5. NAJEMCA  zobowiązany jest do należytej dbałości o przedmiot najmu, a po zakończeniu 
najmu, zwrócić WYNAJMUJĄCEMU rzecz w stanie niepogorszonym. NAJEMCA  nie ponosi 
odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania.  

6. NAJEMCA  ma obowiązek na swój koszt ubezpieczyć przedmiot najmu i prowadzoną 
działalność od odpowiedzialności cywilnej w zakresie utraty lub uszkodzenia mienia lub 
przedmiotu najmu w wyniku zdarzeń losowych lub działania osób trzecich. 

 
 

§ 6 
 
 

1.  NAJEMCA  zobowiązuje się przez czas trwania najmu wykorzystywać lokal zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

2. Bez zgody WYNAJMUJĄCEGO NAJEMCA  nie może oddać rzeczy najętej osobie trzeciej              
w podnajem lub do bezpłatnego używania. 

3. Niniejsza umowa zostaje zawarta pod następującym warunkiem zawieszającym: 
             NAJEMCA  zobowi ązany jest do zło żenia przed Notariuszem  oświadczenia woli                     

o dobrowolnym poddaniu si ę egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4  kodeksu postępowania 
cywilnego (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz.1822  z późn. zmianami). Oświadczenie winno zawierać 
zapis: „pomieszczenie użytkowe winno być wydane WYNAJMUJĄCEMU w terminie 7 dni od 
daty jej rozwiązania na warunkach określonych  w umowie”. Powy ższe oświadczenie 
stanowi integraln ą część umowy i winno być dostarczone do Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, pok. nr 431  w terminie 14 dni  od daty  
podpisania niniejszej umowy. Niespełnienie ww. warunku uprawnia WYNAJMUJĄCEGO do 
żądania natychmiastowego opróżnienia i opuszczenia pomieszczenia. 



 
§ 7 

1. W czasie trwania najmu, niniejsza umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron                        
z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, dokonanego na koniec miesiąca 
kalendarzowego.  

2. Skrócenie okresu wypowiedzenia może nastąpić za zgodą obu stron. 
 

§ 8 
 

WYNAJMUJĄCY może rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia                        
w przypadku: 
 

1. naruszenia postanowień § 6 niniejszej umowy, 
2. zalegania z opłatami czynszu lub kosztów eksploatacyjnych za więcej niż dwa okresy 

płatności, 
 

§ 9 
 
1. W przypadku nie wydania lokalu w wyznaczonym terminie WYNAJMUJĄCY obciąży byłego 

NAJEMCĘ odszkodowaniem za bezumowne korzystanie z pomieszczenia od dnia 
rozwiązania umowy najmu do dnia przejęcia pomieszczenia do dyspozycji 
WYNAJMUJĄCEGO. 

2. Wysokość odszkodowania, o którym mowa w ust. 1, nie może być niższa od kwoty brutto 
ostatniego wymiaru czynszu najmu.  

 
§ 10 

 
1. NAJEMCA  zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia WYNAJMUJĄCEGO                

o zmianie adresu siedziby . 
2. Jeżeli NAJEMCA dwukrotnie nie odbierze wysłanej do niego korespondencji  bez podania 

uzasadnionej przyczyny, korespondencja ta będzie uważana za doręczoną. 
 

§ 11 
 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 12 
 

Koszty umowy wraz z podatkiem VAT w całości ponosi NAJEMCA  . 
 

§ 13 
 

W sprawach nieuregulowanych warunkami umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 
 

§ 14 
 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egzemplarz otrzymuje 
NAJEMCA , a 2 egzemplarze WYNAJMUJĄCY. 
 
 

NAJEMCA                  WYNAJMUJĄCY                                                   

          
 

 
 
 
 
 


