
do regulaminu pizeprowadzenia nieograniczonego pisemnego przetargu na wynajem powierzchni ,*u"*.i;tfi'"3:l;'
32 m2 z przeznaczeniem na pomieszczenie do prowadzenia dwiczeri z broniq pneumatycznQ w budynku I Liceum

Og6lnoksztalc4cego im. Adama Mickiewicza w Bialymstoku ul. Brukowa 2, l5 - 889 Biatystok.

UMOWA NAJMU Nr ..../ 2022 lLOl
zawartaw dniu ....2022 r. w Bialymstoku, pomigdzy;

Miastem Biatystok, ul. Slonimska 1, 15 - 950 Bialystok, NIP 9662117220 - I Liceum

Og6lnoksztalc1ce im. Adama Mickiewiczaw Bialymstoku, ul. Brukowa 2, 15-889 Bialystok

reprezentowanym przez Pani4 Ewg Mitulg - Dyrektora, zwarLego dalej ,, Wynajmuj4cym",

-............ ..........., zwanego dalej ,,NajemcQ".

$1

1. WynajmujQcy oSwiadcza, i2 jest zarz1dzajqcym I Liceum Og6lnoksztalc4cym im. Adama

Mickiewicza w Bialymstoku, ul Brukowa 2 ,15-889 Bialystok.

2. Wystgpuj4cy w imieniu Wynajmuj4cego oswiadcza,iZ jest uprawniony do zawierania um6w

najmu.

3.Wystgpuj4cy w imieniu Najemcy oSwiadcza, iz jest upowazniony do zaciqgariazobowiqzah

finansowych.

$2

1. Wynajmujgcy udostgpni Najemcy w budynku okreSlonym w $1 pkt.l pomieszczenie

o powierzchri 32 m2 z przeznaczeniem na pomieszczenie do prowadzenia lwiczeh zbroni4

pneumatyczn4.

$3

1 . Strony ustalaj4, 2e miesigczny koszt najmu brutto wynosi .... zl (slownie zlotych:

.........00/100) platny do dnia 25 miesi4ca, zaktlry przysluguje

oplata za wyj4tkiem grudnia za kt6ry oplatg miesigczn4 wniesie do dnia 15, przelewem

na podstawie faktury wystawionej przez Wynajmuj4cego.

2. Czynsz okreSlony w pkt. 1 niniejszego paragrafu jest peln4 oplat4 ztylr:/ru korzystania przez

Najemcg z powierzchni okreslonej w $2 i zawiera w sobie wszystkie koszty zwi4zane z tq

powierzchni4, w szczeg6lnoSci koszty medi6w ( energii elektrycznej i centralnego

ogrzewania).

3. Kwota czynszl;-bgdzie waloryzowana w styczniu kazdego nastgpnego roku obowiqzywania

umowy o roczny wskaZnik wzrostu cen towar6w i uslug ogloszony przez GUS.

ffi'



4. Najemca wplaci kaucjg o r6wnowartoSci trzymiesigcztego czynszu tj. .............. zL

(slownie z\otych: 00/100), na rachunek

wskazany pr zez Wynaj muj qce go.

5. Kaucja nie podlega oprocentowaniu i podlega zarachowaniu na poczetbielqcych zalegloSci

powstalych w zwiqzku z nienale?ytym lub nieterminowym uiszczariem przez Najemcg oplat

czynszorych. Kaucja mohe zostad zaliczona w poczet zadluheniajeden raz w ci4gu roku

kalendarzowego. Po zaliczeniu kaucji na bielqce oplaty Najemca jest zobowiqzany do jej

uzupelnienia w wyzna czorLym terminie.

6. Kaucja podlega zwrotowi po rozliczeniu wszelkich zobowi1zaf zwiqzanych z uZytkowaniem

lokalu.

$4

1. Umowa zostaje zawartanaczas oznaczony, tj. od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r.

2. Kazdej ze Stron przysluguje prawo do rozwiqzania umowy za miesigcznym

wypowiedzeniem powoduj 4cym skutki na ostatni dziefi miesi4ca.

3. Wypowiedzenie zlohone zostanie w formie pisemnej pod rygorem niewa2noSci.

4.Wprzypadkuwypowiedzeniaumowy, Strony dokonaj4 rozliczenia w oparciu o przyjqte

w niniejszej umowie zasady naliczaniakoszt6w najmu.

5. W czasie trwania umowy Najemcy nie wolno przenosi6 praw z niej wynikaj4cych na osoby

trzecie, pod rygorem natychmiastowego rozwi1zania umowy.

6. Najemca zobowi4zuje sig, zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 12 stycznia 199b.

o podatkach i o oplatach lokalnych (Dz.U.z2022r.poz.l452zezm.) w terminie 14dni

od daty podpisania niniejszej umowy do zlohenia informacji w sprawie podatku

od nieruchomoSci IN-l lub deklaracji na podatek od nieruchomoSci DN-l w Departamencie

Finans6w Miasta Urzgdu Miejskiego w Biatymstoku ul. Slonimska 1 pok. 19 Biuro Obslugi

Interesanta. Najemca zobowipuje sig ponadto do terminowego regulowania podatku

od nieruchomoSci.

. $5

1. Najemca jest odpowiedzialny zauszkodzeniaurz4dzeri i pomieszczertpowstale z jego winy

w zwiyzknz wynajmem.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj4 formy pisemnej w postaci aneksu, pod

rygorem niewa2noSci.



3. W sprawach nieuregulowanych niniejsz4 umow4 majq zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego.

4. Ewentualne spory wynikle z niniejszej umowy rozstrzygane bgdq przez wlaSciwy s4d

powszechny w Bialymstoku.

5. Umowg sporz4dzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach, po jednym dla ka2dej

ze Stron.

Najemca: Wynajmujqcy:

4


