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                 Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 4049/21/VIII/P  

                     Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.08.2021 r. 

 
PNL.7151. …… 

 

 

U M O W A    N A J M U    Nr PNL …./ 2021 
 

zawarta w Gdyni w dniu………..2021 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy                

al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, zwaną w dalszej treści umowy WYNAJMUJĄCYM, reprezentowaną 

przez Prezydenta Miasta Gdyni, z upoważnienia którego działają: 

 

Bartosz Bartoszewicz – Wiceprezydent Miasta Gdyni 

Krzysztof Kowieski – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji  

a 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  

Reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej treści umowy NAJEMCĄ 

na podstawie protokołu z przeprowadzenia przetargu pisemnego ograniczonego z dnia …………….. r. 

na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni z przeznaczeniem na 

prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych o następującej treści: 

 

§ 1 

 
Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o powierzchni ogólnej 335,9 m

2
 stanowiący własność Gminy 

Miasta Gdyni, usytuowane na parterze budynku przy ul. Chylońskiej 237 w Gdyni (KW 

GD1Y/00045684/3), zaznaczonej na rzucie poziomu parteru, który stanowi załącznik do niniejszej 

umowy. 

 

§ 2 

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

nieoznaczony, począwszy od  dnia ………………. 

2. Przekazanie lokalu do korzystania przez NAJEMCĘ nastąpi na podstawie   protokołu 

zdawczo-odbiorczego, sporządzonego przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych                   

w Gdyni,  

3. Pomieszczenie, będące przedmiotem najmu, wykorzystywane będzie wyłącznie na 

prowadzenie działalności leczniczej przez podmiot leczniczy, w zakresie udzielania świadczeń 

zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2 i 4. 

§ 3 

 

1. NAJEMCA zobowiązuje się płacić WYNAJMUJĄCEMU umowny czynsz miesięczny z 

tytułu najmu w wysokości ……... zł powiększony o kwotę należnego podatku VAT 

w wysokości 23% .  

2. Wysokość czynszu podlegać będzie waloryzacji w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów 

i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS za rok poprzedni, z mocą 

obowiązywania od dnia 01 marca każdego roku trwania umowy. Zasady waloryzacji czynszu 

nie będą miały zastosowania w przypadku, gdy wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług 
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konsumpcyjnych w danym roku będzie mniejszy niż 100 w odniesieniu do roku poprzedniego. 

Zmiana wysokości czynszu w wyniku waloryzacji nie wymaga formy aneksu i następuje 

w drodze zawiadomienia.  

3. Ustalona wysokość czynszu najmu może ulec zmianie w przypadku podjęcia Zarządzenia 

Prezydenta Miasta Gdyni, ustalającego nową wysokość stawek czynszu obowiązujących na 

terenie Miasta Gdyni dla podmiotów leczniczych. O zmianie czynszu najmu Najemca 

zawiadomi Wynajmującego. Zmiana wysokości czynszu, o której mowa w niniejszym ustępie 

nie wymaga podpisania aneksu, jednakże w przypadku gdy Najemca nie zaakceptuje 

zmienionej wysokości czynszu, może wypowiedzieć umowę z zachowaniem trzymiesięcznego 

okresu wypowiedzenia, przy czym w okresie wypowiedzenia obowiązuje czynsz w wysokości 

należnej przed powiadomieniem o jego zmianie. 

4. Wpłacone wadium w wysokości 5 550 zł zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu. 

5. Czynsz, o którym mowa w ust.1 płatny będzie z góry do 20 dnia każdego miesiąca, na konto 

WYNAJMUJĄCEGO o numerze: 

 

77-1440-1026-0000-0000-0033-4936 w PKO BP S.A. 
 

6. NAJEMCA przez okres 6 miesięcy od dnia podpisania umowy będzie zwolniony z opłat za 

czynsz.  

7. W przypadku wyłonienia NAJEMCY w drodze negocjacji, o których mowa w § 3 pkt 5-8 

regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia nr ……. Prezydenta Miasta Gdyni  

z dnia ………, niedotrzymanie wskazanego przez niego terminu skutkować będzie utratą 

zwolnienia z czynszu, o którym mowa w pkt. 6.  

8. Zwolnienie z opłat za czynsz nie obejmuje opłat związanych z kosztami eksploatacyjnymi 

wynikającymi z użytkowania lokalu, które NAJEMCA będzie zobowiązany ponosić od dnia 

obowiązywania umowy najmu. 

9. Koszty eksploatacyjne wynikające z użytkowania lokalu pokrywane będą przez NAJEMCĘ 

w terminie, wysokości i na konto wskazane w fakturach wystawianych przez zarządcę 

budynku.  

10. Wszelkie zmiany wysokości opłat wynikające z oddzielnych przepisów nie wymagają formy 

aneksu i obowiązują od terminów przewidzianych właściwymi aktami prawnymi. 

11. W przypadku opóźnienia w zapłacie czynszu najmu oraz kosztów eksploatacyjnych 

WYNAJMUJĄCY obciąży NAJEMCĘ ustawowymi odsetkami za każdy dzień opóźnienia.  

12. NAJEMCA zobowiązany jest do opłacania podatku od nieruchomości zgodnie                                 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami na podstawie stosownej deklaracji, którą 

zobowiązany jest złożyć w Referacie Podatków  Wydziału Dochodów Urzędu Miasta Gdyni.  

13. NAJEMCA we własnym zakresie, na podstawie indywidualnych umów, opłacać będzie na 

rzecz dostawców mediów koszty energii elektrycznej, rozmów telefonicznych itp. 

 

§ 4 

 
1. NAJEMCA oświadcza, że znany mu jest stan techniczny lokalu użytkowego i przyjmuje 

go do używania bez zastrzeżeń.   

2. NAJEMCA zobowiązuje się we własnym zakresie oraz na własny koszt, bez prawa ubiegania 

się o zwrot poniesionych nakładów dostosować przedmiot najmu do wymogów związanych 

z jego przeznaczeniem, z zachowaniem warunków wynikających z przepisów prawa.  

3. NAJEMCA zobowiązany jest do przeprowadzania remontów bieżących i konserwacji, aby 

utrzymać obiekt w należytym stanie technicznym i odpowiadającym warunkom sanitarnym 

dla tego typu obiektów. 

4. Nakłady rzeczowe i finansowe, połączone ze zwykłym użytkowaniem lokalu obciążają 

NAJEMCĘ. 

5. Wszystkie zmiany dotyczące przebudowy, modernizacji, kolorystyki obiektu oraz reklamy 

muszą być uzgodnione w WYNAJMUJĄCYM. 
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§ 5 

 

1. NAJEMCA przejmuje na siebie odpowiedzialność za zapewnienie w najmowanym lokalu 

bezpieczeństwa pożarowego, a w szczególności: 

a) przestrzegania przeciwpożarowych wymagań budowlanych i instalacyjnych, 

b) wyposażenia lokalu w sprzęt pożarniczy oraz środki gaśnicze określone 

w przedmiotowych przepisach, 

c) uzyskania opinii Państwowej Straży Pożarnej odnośnie bezpiecznej pożarowo 

eksploatacji nieruchomości uwzględniając jego aktualne przeznaczenie.  

2. 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. Niniejsza umowa zostaje zawarta pod następującym warunkiem zawieszającym: 

             NAJEMCA zobowiązany jest do złożenia przed Notariuszem oświadczenia woli                     

o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania 

cywilnego (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 1575 z późn. zmianami). Oświadczenie powinno 

zawierać zapis: „lokal użytkowy powinien być wydany WYNAJMUJĄCEMU w terminie 30 

dni od daty wygaśnięcia umowy lub jej rozwiązania na warunkach określonych w umowie”. 

Powyższe oświadczenie stanowi integralną część umowy i powinno być dostarczone do 

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni  

w terminie 14 dni  od daty  podpisania niniejszej umowy. 

2.  Brak dokumentu potwierdzającego dokonanie czynności, o których mowa w ust 1, czyni 

umowę nieważną oraz skutkuje przepadkiem wadium. 

 

§ 7 

 

1. Umowa może zostać rozwiązana za zgodnym porozumieniem stron. 

2. Umowa może zostać rozwiązana przez WYNAJMUJĄCEGO ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku, gdy: 

a) NAJEMCA nie otrzymał lub nie kontynuuje kontraktów z Narodowym Funduszem 

Zdrowia lub jego przyszłym odpowiednikiem w zakresie określonym w § 2 ust. 3 

niniejszej umowy, 

b) NAJEMCA nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty czynszu co najmniej za dwa 

pełne okresy płatności, 

c) NAJEMCA narusza postanowienia § 2 ust. 3 niniejszej umowy, 

d) NAJEMCA narusza postanowienia § 4 i § 5 niniejszej umowy, 

e) NAJEMCA narusza postanowienia § 10 niniejszej umowy. 

3. Rozwiązanie umowy na podstawie pkt 1-2 skutkuje brakiem możliwości ubiegania się przez 

NAJEMCĘ o zwrot poniesionych nakładów. 

4. Z chwilą rozpoczęcia przez Gminę Miasta Gdyni lub inną osobę inwestycji celu publicznego 

na gruncie objętym niniejszą umową tj. z chwilą wszczęcia postępowania o wydanie decyzji 

o pozwoleniu na budowę lub w przypadku podjęcia przez Radę Miasta uchwały o jego zbyciu 

w trybie określonym ustawą o gospodarce nieruchomościami, WYNAJMUJĄCEMU 

przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem trzymiesięcznego 

wypowiedzenia. 

  

  

§ 8 

 
1. Po zakończeniu obowiązywania umowy najmu NAJEMCA zobowiązany jest w terminie 30 

dni od dnia wygaśnięcia umowy lub jej rozwiązania zwrócić WYNAJMUJĄCEMU, na 
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własny koszt i bez wezwania przedmiot najmu uporządkowany i opróżniony z ruchomości 

stanowiących własność NAJEMCY, w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające 

z prawidłowej eksploatacji. 

2. Niewydanie przedmiotu najmu w terminie 30 dni od dnia wygaśnięcia umowy lub jej 

rozwiązania spowoduje comiesięczne obciążenie NAJEMCY odszkodowaniem za 

bezumowne korzystanie z nieruchomości w wysokości trzykrotnej wartości czynszu najmu. 

3. W przypadku braku uporządkowania najmowanego lokalu w wyznaczonym terminie – 

WYNAJMUJĄCY dokona uporządkowania lokalu na koszt NAJEMCY. 

 

§ 9 

 

1. NAJEMCA zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia WYNAJMUJĄCEGO                

o zmianie adresu siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną na 

ostatni znany WYNAJMUJĄCEMU adres uważa się za doręczoną.  

2. Jeżeli NAJEMCA dwukrotnie nie odbierze wysłanej do niego korespondencji  bez podania 

uzasadnionej przyczyny, korespondencja ta będzie uważana za doręczoną. 

 

 

§ 10 

1. Zamieszczanie przez NAJEMCĘ szyldów i tablic reklamowych, urządzeń 

reklamowych na budynku, w sposób zakłócający podstawowe podziały i rytmy 

architektoniczne wymaga każdorazowej zgody WYNAJMUJĄCEGO, po 

wcześniejszym uzgodnieniu projektu z Biurem Plastyka Miasta. W przypadku 

budynków objętych ochroną konserwatorską informację wizualną należy uzgodnić 

również z Biurem właściwego Konserwatora Zabytków. 

2. NAJEMCA nie ma prawa zamieszczać szyldów i tablic reklamowych, urządzeń 

reklamowych o treści niezwiązanej z przedmiotem najmu. 

3. Za utrzymanie szyldów i tablic reklamowych oraz urządzeń reklamowych 

odpowiedzialni są ich użytkownicy. 

4. Po zakończeniu ekspozycji szyldów i tablic reklamowych, urządzeń reklamowych, 

wymaga się od NAJEMCY, dochowania szczególnej staranności w doprowadzeniu 

miejsca i otoczenia sytuowania reklamy do stanu właściwego. 

 
§ 11 

 

1. NAJEMCY nie wolno bez zgody WYNAJMUJĄCEGO przenosić praw wynikających  

z umowy ani odpłatnie, ani nieodpłatnie na rzecz osób trzecich z wyjątkiem postanowień  

ust. 3.  

2. W szczególności pisemnej zgody WYNAJMUJĄCEGO wymaga: podnajmowanie 

i użyczanie przez NAJEMCĘ przedmiotu umowy z przeznaczeniem na funkcje komercyjne 

o charakterze niemedycznym.  

3. Podnajmowanie i użyczanie przez NAJEMCĘ przedmiotu umowy  

z przeznaczeniem na funkcję medyczne wymaga każdorazowo pisemnego powiadomienia 

WYNAJMUJĄCEGO 
4. Prowadzenie przez NAJEMCĘ na przedmiocie najmu działalności innej niż wymieniona 

w § 2 niniejszej umowy wymaga każdorazowo pisemnej zgody WYNAJMUJCEGO 

 

§ 12 

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

nieważności. 
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2. Dopuszczalna jest zmiana powierzchni najmowanego lokalu wynikająca z dostosowania 

lokalu użytkowego do charakteru prowadzonej działalności na podstawie inwentaryzacji.   

 

§ 13 

 
Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w związku z wykonywaniem umowy jest 

sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę WYNAJMUJĄCEGO. 

 

§ 14 

 
Koszty umowy w całości ponosi NAJEMCA. 

 

§ 15 

 
W sprawach nieuregulowanych warunkami umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§ 16 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egzemplarz otrzymuje 

NAJEMCA, a 2 egzemplarze WYNAJMUJĄCY. 

 
 

 

 

NAJEMCA                 WYNAJMUJĄCY                                                   

          

 


