
                                                                                                                     Załącznik nr 5 

UMOWA NAJMU 

 

zawarta w dniu  …………………. w Białymstoku pomiędzy:  

Miasto Białystok, NIP 966 211 72 20 w imieniu którego występuje Szkoła Podstawowa  

Nr 52 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku, ul. Dojlidy Górne 48, 15-572 Białystok 

reprezentowana przez Dyrektora szkoły – Panią Annę Rogowską zwaną dalej 

„Wynajmującym”, 

a 

……………………………………………………….…………………………………………..

reprezentowanym przez ………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Najemcą” o następującej treści: 

 

§ 1 

Wynajmujący oddaje w najem część korytarza szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 52  

im. dr Ireny Białówny w Białymstoku o powierzchni 1 m2 na instalację automatu 

sprzedającego. 

 

§ 2 

1. Warunkiem zawarcia umowy jest wpłacenie kaucji zabezpieczającej wykonanie 

wynikających z niej zobowiązań finansowych, stanowiącej równowartość 

trzymiesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zawarcia umowy, pod rygorem 

odstąpienia przez organizatora przetargu od jej zawarcia. 

2. Kaucja nie podlega oprocentowaniu i podlega zarachowaniu na poczet zaległości 

powstałych w związku z nienależytym lub nieterminowym uiszczeniem opłat oraz innych 

zobowiązań związanych z najmem. Kaucja może zostać zaliczona w poczet zadłużenia 

jeden raz w ciągu roku kalendarzowego. Uzupełnienie kaucji winno nastąpić w terminie 14 

dni  

od daty otrzymania wezwania. 

3. Kaucję należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez  

Bank PEKAO S.A. Białystok o nr: 82 1240 5211 1111 0010 5856 6326. 

4. Kaucja podlega zwrotowi po rozliczeniu wszelkich zobowiązań związanych  

z użytkowaniem nieruchomości.  

 

§ 3 

1. Oferowany asortyment powinien obejmować produkty spożywcze zgodne  

z Rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków     

spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu    

oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach    

żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. 2016 r. poz. 1154) 

Zakaz sprzedawania artykułów tytoniowych, alkoholowych, pirotechnicznych, 

łatwopalnych itp. 

2. Najemcę obowiązywać będzie zakaz sprzedaży artykułów zagrażających życiu lub 

zdrowiu uczniów. 

 

§ 4 



1. Z tytułu najmu części korytarza Najemca będzie uiszczał na rzecz Wynajmującego czynsz 

w wysokości  ……….. zł netto + 23% podatku VAT (słownie 

……………………..............). 

     Kwota miesięcznego czynszu będzie obowiązywała w całym okresie najmu,  

     z wyłączeniem okresu od 1 lipca do 31 sierpnia każdego roku, w którym czynsz zostanie     

     ustalony w wysokości 10% obowiązującej stawki, zgodnie z § 2 ust. 3a. Zarządzenia  

     nr 1143/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 2 października 2018 r. zmieniającego     

     zarządzenie w sprawie stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości   

     stanowiącej zasób Miasta Białystok.  

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 Najemca wpłacać będzie do 20 dnia danego miesiąca  

na konto bankowe szkoły: PEKAO S.A. Białystok Nr 41 1240 2890 1111 0010 3577 

3958. 

Należność za miesiąc grudzień danego roku Najemca wpłaci w terminie do 10 grudnia.  

W przypadku nie uregulowania przez Najemcę wszystkich należności za dany rok  

w terminie do 10 grudnia będzie traktowane zgodnie z § 12, jako istotne naruszenie 

warunków umowy i umowa zostanie rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

3. W przypadku zwłoki w uiszczeniu czynszu, Wynajmującemu służy prawo naliczania 

odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki. 

4. Najemca nie będzie zwolniony z opłat za niekorzystanie z powierzchni z przyczyn 

leżących po jego stronie. 

 

§ 5 

1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości stawki czynszu wynikającej  

    z poziomu inflacji oraz dostosowania do aktualnych cen rynkowych. W przypadku nie     

    wyrażenia zgody na tę zmianę przez Najemcę, umowa ulega rozwiązaniu z zachowaniem  

    terminu wypowiedzenia określonego w § 12. 

2. Zmiana stawki czynszu musi być dokonana z miesięcznym wyprzedzeniem. 

 

§ 6 

Niniejsza umowa została zawarta na czas określony, tj. od 01.09.2019 r. do 30.06.2022 r. 

 

§ 7 

Najemca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu obowiązującego na terenie szkoły. 

 

§ 8 

Najemca zobowiązuje się do należytej dbałości o wynajmowaną nieruchomość. W przypadku 

zaistnienia ze strony Najemcy uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem przedmiotu najmu, 

Najemca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie ustalonym z Wynajmującym. 

 

§ 9 

Najemca nie jest uprawniony do oddawania przedmiotu umowy w podnajem osobom trzecim. 

 

§ 10 

Najemca oświadcza, że zamontowane urządzenie spełnia wszelkie wymogi dotyczące 

bezpiecznego użytkowania. W przypadku zaistnienia sytuacji, w których urządzenie nie 

spełni tych wymogów, Najemca ponosi odpowiedzialność za powstałe szkody. 

 



§ 11 

Najemca nie może dokonywać żadnych zmian budowlanych na wynajmowanej 

nieruchomości bez zgody Wynajmującego. 

 

§ 12 

Umowa zostaje zawarta z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze  stron z miesięcznym 

okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenie winno nastąpić na koniec miesiąca. Umowa może 

zostać rozwiązania bez zachowania tego terminu w przypadku naruszenia istotnych 

warunków umowy m.in.: 

 Najemca naruszy postanowienia wymienione w § 3 umowy, 

 Najemca odda nieruchomość w podnajem bez zgody Wynajmującego, 

 Najemca zalega z opłatami czynszowymi za dwa pełne okresy płatności. 

 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu    

cywilnego. 

 

§ 14 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
 

§ 15 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

 

 

 

 
…………………………….…..….      …………………………..…………. 

             podpis Najemcy                       podpis Dyrektora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie: 

 

Najemca zobowiązuje się, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.) w terminie 14 dni od daty 

podpisania niniejszej umowy do złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości  



IN-1 lub deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 w Departamencie Finansów Miasta 

Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. Słonimska 1 pok. 19 Biuro Obsługi Interesanta. 

Najemca zobowiązuje się ponadto do terminowego regulowania podatku od nieruchomości. 

 

 

 
 


