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Umowa najmu lokalu użytkowego

zawarta w dniu …… …… …… roku w ……………………………………, pomiędzy:

Gabrielą Jankowską - Biały zamieszkałą w Pszczynie, przy ul. Opolczyka 7/7, prowadząca, zgodnie z danymi zawartymi w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji „BUDEX” Gabriela Jankowska-Biały, o nadanym numerze NIP 638-000-60-05 oraz REGON 271044987,
w imieniu której, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w akcie notarialnym   z dnia 29.05.2012 r., Rep. A nr 1468/2012, występuje:
Pani Alina Biały, zam. w Krakowie przy ul. Katowickiej 20/19 a czasowo w Mikołowie  przy ul. Głogowej 3/5   
zwaną dalej WYNAJMUJĄCYM

a

…………………………………………………… z siedzibą w …………………… przy
ul. ……………………………… zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: …………………………………, posiadająca nadany numer NIP …………………, REGON ……………………,
reprezentowana przez:
……………………………… – …………………………………,
 [w przypadku spółek prawa handlowego]
       
lub

………………………………... prowadzącym, zgodnie z danymi zawartymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, działalność gospodarczą pod firmą ……………………………… z siedzibą w ...……………… przy ul. ……………………, zamieszkałym w ……………………….., przy ul. …………………………, o nadanym numerze NIP ……………… oraz REGON ……….………., PESEL ……………………., 
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………… 
[w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą]

zwanym dalej NAJEMCĄ

§ 1
Wynajmujący oświadcza, iż jest właścicielem lokalu użytkowego położonego
w ……………………  na działce o numerze …………… przy  ulicy …………………, dla którego Sąd Rejonowy w ………………………… Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ……………………, zwany dalej przedmiotem najmu.

§ 2
1. Wynajmujący oddaje Najemcy do używania cały lokal użytkowy, o którym mowa
w § 1, którego powierzchnia użytkowa wynosi ……… m2 wraz ze znajdującymi się
w nim urządzeniami i wyposażeniem, których szczegółowy wykaz znajduje się
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Najemca ma prawo do korzystania ze wszystkich pomieszczeń, urządzeń oraz części wspólnych nieruchomości, udział we własności których jest związany z prawem własności lokalu.
2.Wynajmujący oświadcza, że posiada nieograniczone prawami osób trzecich uprawnienie do wynajęcia przedmiotu najmu oraz, że nie istnieją żadne okoliczności natury prawnej lub faktycznej uniemożliwiające jego wynajęcie.
3. Najemca nie wnosi zastrzeżeń do stanu technicznego lokalu użytkowego, który zostaje udokumentowany w protokole zdawczo – odbiorczym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 3
1. Protokolarne wydanie przedmiotu najmu Najemcy nastąpi w dniu …… …… …… roku. Podpisanie przez Najemcę protokołu oznacza potwierdzenie, iż przedmiot najmu nadaje się do umówionego użytku. 
2. Wraz z protokolarnym przejęciem Wynajmujący wyda Najemcy komplet kluczy do lokalu. Dorobienie kolejnych kompletów kluczy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.  

§ 4
1.Przedmiot najmu będzie wykorzystywany przez Najemcę wyłącznie na cele statutowe prowadzonej przez Najemcę działalności gospodarczej. Wykluczone jest korzystanie przez Najemcę z przedmiotu najmu dla celów mieszkaniowych. 
2.Najemca jest zobowiązany używać przedmiotu  najmu zgodnie z jego właściwościami oraz przeznaczeniem. Najemca zobowiązany jest do przeprowadzenia drobnych, bieżących napraw przedmiotu najmu wynikających z normalnej eksploatacji.
3. Najemca nie może, bez pisemnej zgody Wynajmującego, zmienić przeznaczenia lokalu ani dokonywać trwałych przeróbek i adaptacji. W przypadku wyrażenia przez Wynajmującego zgody, strony osobnym porozumieniem określą sposób rozliczenia poniesionych przez Najemcę nakładów. W razie dokonania zmian w przedmiocie najmu bez stosownego upoważnienia Wynajmujący może żądać od Najemcy przywrócenia stanu poprzedniego oraz zapłaty kary umownej w wysokości wartości czynszu za … miesiące. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia przez Wynajmującego naprawienia szkody przewyższającej wartość należnej mu kary umownej. 
4. Najemca nie może, bez pisemnej zgody Wynajmującego, oddać osobie trzeciej lokalu użytkowego lub jego części do używania.

§ 5
1. Miesięczna kwota czynszu najmu wynosi …………… zł (słownie: ………………………………… zł ……/100), do której to kwoty zostanie doliczony podatek VAT według aktualnej na dzień zapłaty czynszu stawki. 
2. Czynsz najmu, o którym mowa w ust. 1, płatny jest przez najemcę z góry do dnia 10. każdego miesiąca, na podstawie wystawionej przez Wynajmującego faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego w Deutsche Bank nr:  62 1910 1048 2512 9925 6760 0001.
3. Faktura VAT wystawiona zostanie i wysłana Najemcy najpóźniej do 3. dnia każdego miesiąca. W przypadku przekroczenia terminu płatności odsetki za opóźnienie wynoszą 1,33 % w stosunku miesięcznym.
4. Podwyższanie czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, nie może być dokonywane częściej, niż co 6 miesięcy.
5. Najemca zobowiązany jest dodatkowo pokrywać:
a) opłaty za energię elektryczną oraz wywóz śmieci (własny kosz na śmieci). Opłaty te Najemca płacić będzie bez pośrednictwa Wynajmującego w oparciu o umowy zawarte
z dostawcami, które Najemca zobowiązuje się zawrzeć w ciągu 1 (słownie: jeden) tygodnia od daty podpisania umowy pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym;
b)  opłaty za: zużycie gazu z tytułu ogrzewania, wody, kanalizacji oraz koszty klimatyzacji. Kwotę z tego tytułu Najemca będzie uiszczał na rzecz Wynajmującego.
6. W przypadku zmiany wysokości stawek za usługi wymienione w ust. 5 pkt b, Wynajmujący ma prawo zmienić wysokość  opłaty. Zmiana wysokości opłaty nie wymaga zmiany niniejszej umowy. Zmiana wysokości opłaty obowiązuje od miesiąca następnego po miesiącu, w którym Wynajmujący poinformował Najemcę o zmianie stawki.
7. Wynajmujący wyraża zgodę na instalację przez Najemcę łącz telekomunikacyjnych  oraz zawarcie stosownych umów w tym zakresie z operatorem telekomunikacyjnym. Sposób założenia tych łącz musi zostać uzgodniony z Wynajmującym.

§ 6
1. Strony ustalają kaucję w wysokości trzykrotności miesięcznej kwoty czynszu, tj. kwotę ………… zł (słownie: …………………………………………….. zł …/100), stanowiącą zabezpieczenie wykonania zobowiązań Najemcy wynikających z niniejszej umowy,
w szczególności: czynszu wraz z odsetkami za opóźnienie, opłat dodatkowych, o których mowa w § 4 ust. 5, szkód w przedmiocie najmu i jego wyposażeniu rozumianych jako nieusunięte, pogorszenie stanu przedmiotu najmu, wykraczające poza zużycie wynikające z normalnej eksploatacji, powstałe z przyczyn leżących po stronie Najemcy.
2. Kaucja zostanie wpłacona przez Najemcę w dniu zawarcia niniejszej umowy na konto Wynajmującego. Dowód wpłaty kaucji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
3. Kaucja nie stanowi rozliczenia za ostatni miesiąc najmu i podlega zwrotowi
w wysokości wartości nominalnej po upływie miesiąca od dnia opuszczenia lokalu przez Najemcę po zakończeniu najmu, po potrąceniu należności Wynajmującego wynikających z niniejszej umowy, o których mowa w ust. 1.
4. W przypadku, gdy wysokość należności Wynajmującego określonych w ust. 1 będzie przewyższała wysokość kaucji, Wynajmujący będzie dochodził od Najemcy zapłaty nie pokrytej części należności na zasadach ogólnych. 
 

§ 7
1.Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy Najemca zwróci Wynajmującemu lokal bez zadłużeń i w stanie nie pogorszonym z nowo pomalowanymi ścianami, z uwzględnieniem zużycia wynikającego z normalnej eksploatacji.
2.W dniu zwrotu lokalu zostanie sporządzony protokół odbiorczy opisujący również stan techniczny lokalu. W przypadku, gdy Najemca nie stawi się na wskazany przez Wynajmującego termin odbioru przedmiotu Najmu bez podania ważnej przyczyny, Wynajmujący będzie uprawniony do samodzielnego sporządzenia protokołu. 
3.Najemca jest zobowiązany w razie ustania stosunku najmu bez zbędnej zwłoki opuścić lokal. W razie używania lokalu przez Najemca po ustaniu stosunku najmu Najemca jest zobowiązany do zapłaty tytułem odszkodowania za bezumowne  korzystanie z lokalu dwukrotnej stawki czynszu określonej w § 5 ust. 1.

§ 8
1.Bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego Najemca nie może oddać przedmiotu najmu osobom trzecim w podnajem oraz do bezpłatnego używania.
2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do kontroli przedmiotu najmu, która przeprowadzona będzie w obecności Najemcy. 

§ 9
1. Umowa zostaje zawarta na czas ……………………………………………
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem formy pisemnej oraz ……………………… okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 10
Wynajmujący może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym) w przypadku, gdy Najemca:
a) dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności,
a wynajmujący uprzedził go o możliwości wypowiedzenia umowy wyznaczając mu dodatkowy tygodniowy termin do zapłaty zaległego czynszu; 
b) wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali w budynku uciążliwym; 
c) oddał przedmiot najmu w podnajem lub bezpłatne używanie z naruszeniem § 4 ust. 4;
d) używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową lub przeznaczeniem rzeczy i pomimo pisemnego upomnienia nie przestaje jej używać w taki sposób, lub zaniedbuje do tego stopnia, że zostaje ona narażona na uszkodzenie;
e) bez uzasadnionej przyczyny: nie odebrał przedmiotu najmu w terminie wskazanym
w § 3 ust. 1 lub nie podpisał protokołu wydania przedmiotu najmu;
f) nie zawarł umowy o której mowa w § 5 ust. 5 pkt a w przewidzianym terminie, chyba, że wykaże, iż za uchybienie terminowi odpowiedzialności nie ponosi;
g) dopuszcza się zwłoki z zapłatą innych niż czynsz opłat związanych z korzystaniem
z przedmiotu najmu (także na rzecz osób trzecich do których zobowiązany jest mocą niniejszej umowy) za dwa pełne okresy płatności.  

§ 11
1. Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie znajdą zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla miejsca położenia przedmiotu najmu.
4. Umowę sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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