
 1 

UMOWA  NAJMU  

LOKALU UŻYTKOWEGO 

 
zawarta w dniu  XX.XX.2021 r. pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „Bocianek” w 

Kielcach ul. M. Konopnickiej 5 reprezentowaną przez: 

1. Pawła Kubickiego –  Prezesa Zarządu, 

2. Edytę Sobczyk – Członka Zarządu Głównego Księgowego 

zwaną w dalszej części umowy Wynajmującym, a: 

 

prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

adres : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kielce  

 nr NIP  xxxxxxxxxxxxxxxxxx zarejestrowaną w CEIDG,  

zwaną w dalszej części umowy Najemcą została zawarta umowa najmu następującej treści: 

 

§ 1 

Wynajmujący oświadcza, że budynek przy ulicy Konopnickiej 5 w Kielcach stanowi jego 

własność i nie podlega roszczeniu innych osób. 

 

§ 2 

Wynajmujący oddaje a Najemca przyjmuje w najem lokal w budynku określonym w § 1 o 

powierzchni 96,00 m². Przekazanie lokalu nastąpi protokolarnie.  

 

§ 3 

Najemca w wynajmowanym lokalu prowadzić będzie działalność 

XXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

§ 4 

1. Do dnia xx.xx.2021 r  Najemca wpłaci Wynajmującemu  kaucję w kwocie 

(dwumiesięczne opłaty czynszowe) zł (słownie: XXXXXXXXXXXX złotych 00/100) na 

zabezpieczenie płatności czynszu, świadczeń dodatkowych oraz zwrotu kosztów za 

ewentualne szkody spowodowane niewłaściwym używaniem przedmiotu najmu. 

2. Kaucja zostanie zwrócona Najemcy w ciągu 7 dni od dnia zwrotu lokalu będącego 

przedmiotem najmu, pomniejszona o ewentualne należności z tytułu zaległości 

czynszowych i szkód spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lokalu.   

 
§ 5 

Bez zgody Wynajmującego, pod rygorem natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, 

Najemca nie może zmienić rodzaju działalności określonej w § 3, a także oddać lokalu w 

całości lub w części osobie trzeciej do używania albo w podnajem. 

 

§ 6 

Najemca płacić będzie Wynajmującemu miesięczny czynsz oraz opłaty za świadczenia 

dodatkowe w następujących wysokościach:  

 

1. najem lokalu o pow.         96,00 m²      po XX,00 zł/m² + 23%VAT= XXX zł 

2. centralne ogrzewanie*                          po 1,33 zł/ m² + 23%VAT=  48,26 zł 

3. za zimną wodę -1  m³**                                       po 9,99 zł/m³ +8%VAT= 10,79 zł 

4. za wywóz śmieci ****                           po XXX zł + 23%VAT=  XXX zł 

Razem należność za wynajem lokalu wynosi:                                       XXXX zł  
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Słownie: ……………………………………… 

 

*    Za dostarczone ciepło nalicza się opłatę stałą z tytułu mocy zamówionej obowiązującą 

      przez cały okres rozliczeniowy, a w sezonie grzewczym do opłaty stałej dolicza się koszt 

zużytego ciepła . 

**  Rozliczenie miesięczne wg wskazań wodomierza. 

*** Opłata zależna od rodzaju działalności wg uchwały Rady Miasta Kielce. 

 

§ 7 

1. Ustalony w § 6 pkt 1 czynsz za najem lokalu będzie waloryzowany o roczny wskaźnik 

przyrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa 

GUS i o różnicę wzrostu cen urzędowych lub stawek taryfowych niezależnych od 

Wynajmującego. Tak ustalony czynsz nie będzie stanowił zmiany treści umowy i nie 

będzie wymagał aneksu do umowy. 

2. W przypadku zmiany wysokości opłat niezależnych od wynajmującego wymienionych w 

§ 6 pkt 2 - 4 umowa nie będzie wymagała aneksu.  

3. Wynajmujący o zmianach będzie informował pisemnie w wystawionych fakturach, a 

Najemca zobowiązuje się do ich zapłaty.  

 

§ 8 

Należności z tytułu najmu lokalu Najemca wpłacać będzie w terminie wyznaczonym w co 

miesięcznej fakturze wystawianej przez Wynajmującego na konto Wynajmującego w 

Santander Bank 98 1090 2590 0000 0001 4451 3586. Najemca wyraża zgodę na przesyłanie 

faktur, duplikatów faktur oraz korekt w formie elektronicznej na adres e mail xxxxxxxx. W 

przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwią przesłani faktury drogą 

elektroniczną Najemca wyraża zgodę na przyjęcie faktury w formie papierowej. 

 

§ 9 

Od opłat wnoszonych po terminie, Wynajmujący zastrzega sobie prawo naliczania odsetek 

ustawowych za opóźnienie w płatności. 

 

§ 10 

1. W przypadku korzystania z lokalu po dniu rozwiązania umowy najmu Wynajmujący za 

okres bezumownego korzystania z lokalu ma prawo naliczyć wynagrodzenie w kwocie 

odpowiadającej kwocie czynszu najmu oraz opłat za świadczenia dodatkowe o których 

mowa w § 6. Ponadto Wynajmujący ma prawo do naliczenia dodatkowego świadczenia 

pieniężnego w wysokości 200% czynszu najmu. 

2. Do płatności o których mowa w pkt 1 stosuje się odpowiednio zapisy niniejszej umowy 

dotyczące płatności za czynsz oraz za świadczenia dodatkowe. 

 

 

§ 11 

1. Najemcy przysługuje prawo przystosowania lokalu dla własnych potrzeb na swój koszt,  

bez naruszania konstrukcji budynku.  

2. Po rozwiązaniu umowy Najemca zobowiązany jest wg wyboru Wynajmującego 

przywrócić lokal do poprzedniego stanu lub po uzgodnieniu z Wynajmującym, 

pozostawić ulepszenie bez żądania jakiejkolwiek zapłaty. 
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§ 12 

Wszelkie roboty mające na celu przystosowanie lokalu do potrzeb własnych,  należy zgłaszać 

do Spółdzielni na minimum 7 dni przed rozpoczęciem ich wykonywania celem uzyskania 

zgody Spółdzielni. 

 

§ 13 

Najemca zobowiązany jest do zachowania czystości otoczenia w promieniu trzech metrów 

wokół wynajmowanego lokalu. 

 

§ 14 

1. Najemca lokalu ponosi odpowiedzialność za realizację obowiązków wynikających z 

ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

191 z późn. zm.). 

2. Najemca zobowiązany jest do dokonywania bieżącej konserwacji oraz drobnych napraw 

w przedmiocie najmu. Do drobnych nakładów, które obciążają Najemcę, należą w 

szczególności: drobne naprawy podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz 

wewnętrznej strony drzwi wejściowych, jak również drobne naprawy instalacji i urządzeń 

technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i 

odpływu wody. 

3. Najemca po zakończeniu umowy najmu zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu w 

stanie nie pogorszonym uwzględniając normalne zużycie rzeczy.  

 

§ 15 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 16 

Wszelkie spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy rozstrzygać będzie  

właściwy rzeczowo Sąd w Kielcach.  

 

§ 17 

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia 01.04.2021 roku i zostaje zawarta na czas 

nieoznaczony  z tym, że może być rozwiązana przez każdą ze stron za 3 miesięcznym 

okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.  

Lub zapis  

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia 01.04.2021 roku i zostaje zawarta na XXX lat z 

tym, że może być rozwiązana przez Najemcę za 3 miesięcznym okresem 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.  

 

2. Czynsz za lokal naliczany będzie  od  01.07.2021 r. 

 

§ 18 

1. Jeżeli Najemca lokalu dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne 

okresy płatności, a Wynajmujący zamierza najem wypowiedzieć bez zachowania 

terminów wypowiedzenia, powinien on uprzedzić najemcę na piśmie, udzielając mu 

dodatkowego terminu miesięcznego do zapłaty zaległego czynszu. 
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2. Najemca wyraża zgodę na zamknięcie lokalu przez wynajmującego po rozwiązaniu 

umowy, w przypadku zalegania z zapłatą czynszu za dwa miesiące i więcej. 

3. Najemca nie będzie wnosił żadnych roszczeń odszkodowawczych wynikających z 

zamknięcia lokalu z przyczyn podanych w § 18 pkt 1 i 2. 

 

 

§ 19 

1. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności z wyłączeniem postanowień § 6 i § 7. 

2. Po otrzymaniu aneksu do umowy Najemca zobowiązuje się do niezwłocznego podpisania 

nowych warunków lub w formie pisemnej odmówić akceptacji nie później jednak niż w 

ciągu 14 dni od daty otrzymania aneksu. Brak odpowiedzi Najemcy w terminie 14 dni 

licząc od daty otrzymania aneksu uważa się jako odrzucenie nowych warunków umowy i 

upoważnia Wynajmującego do rozwiązania umowy po uprzednim 1 miesięcznym okresie 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 

§ 20 

Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wynajmującego 

i jeden dla Najemcy. 

 

 

 

Wynajmujący:                         Najemca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


