
Zał. nr 3 
do Zarządzenia  Dyrektora 

ZS w Byczynie Nr 3/07/2022 
z dnia 1 lipca 2022 r. 

 

 
UMOWA NAJMU 

 
Zawarta w dniu …………………. pomiędzy Gminą Byczyna, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna 
NIP 751 175 01 02 reprezentowaną z upoważnienia Burmistrza Byczyny przez …………….. 
Dyrektora Zespołu Szkół w Byczynie oraz przy kontrasygnacie ……………….. Głównego 
Księgowego Zespołu Szkół w Byczynie zwanymi dalej „Wynajmującym"  
 

§ 1 

 

1. Dyrektor Zespołu Szkół w Byczynie oświadcza, że w oparciu o udzielone mu 
pełnomocnictwo zarządza mieniem Gminy Byczyna w zakresie majątku 
wyodrębnionego dla potrzeb działania  Zespołu Szkół w Byczynie. 

 
2. Wynajmujący jest zarządcą lokalu o powierzchni 18,2 m² znajdującego się w budynku 

Zespołu Szkół w Byczynie przy ulicy Borkowskiej 3, wyposażonego w wodę, 
kanalizację, energię elektryczną oraz CO przeznaczonego na sklepik uczniowski. 

 
3. Najemca oświadcza, że będzie wykorzystywał lokal, o którym mowa w punkcie 2                

na prowadzenie działalności handlowej zgodnie z wymogami Sanepidu i PIP. 
 

4. Najemca na własny koszt wyposaża lokal w urządzenia i sprzęt niezbędny                           
do prowadzenia działalności. 

 
5. Najemca nie może korzystać z lokalu w inny sposób. 
 
6. Najemca nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody Wynajmującego oddać 

przedmiotu najmu w podnajem ani w bezpłatne użytkowanie. 
 

§ 2 

1. Strony ustaliły, że Najemca będzie płacił Wynajmującemu  czynsz w wysokości 
…………….. zł  miesięcznie za zużytą energię elektryczną wg wskazań licznika   po 
zakończeniu każdego kwartału.  
 

2. Czynsz, o którym mowa w punkcie powyższym płatny jest w ciągu 14 dni od 
otrzymania faktury. 

 
3. W przypadku opóźnienia w płatności czynszu, Wynajmujący zastrzega sobie prawo   

do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 
 

§ 3 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od  1 września 2022 r. do 30 czerwca 
2022 r. 

 
2. W czasie trwania umowy każda ze stron może ją wypowiedzieć z zachowaniem 

miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
 



3. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy bez zachowania okresu 
wypowiedzenia jeżeli Najemca zalega z należnym czynszem najmu za dwa pełne 
okresy płatności lub dopuszcza się naruszenia innych istotnych postanowień umowy. 

 
4. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 3, Najemca obowiązany 

jest rozliczyć się z Wynajmującym i opuścić przedmiot najmu w terminie wskazanym 
przez Wynajmującego. 

§ 4 

1. Ewentualne planowane przez najemcę adaptacje budowlane czy przebudowa 
pomieszczeń muszą być każdorazowo uzgadniane z Wynajmującym i wymagają jego 
pisemnej zgody. 

 
2. Najemca obowiązany jest dokonywać we własnym zakresie i na własny koszt 

konserwacji przedmiotu najmu oraz remontów bieżących. 
 

§ 5 

1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci 
aneksu pod rygorem nieważności. 

§ 6 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowane 
będą przepisy kodeksu cywilnego. 
                                                            § 7 
 

1. W przypadku wystąpienia sporów przy realizacji niniejszej umowy właściwym              
do jego rozpatrywania będzie Sąd Rejonowy w Kluczborku. 

 

§ 8 

 

1. Umowa sporządzona zostaje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

Wynajmujący     Najemca 

 

 

 


