
Załącznik nr 2 do ogłoszenia 

UMOWA NAJMU 

Nr …….. / GN / …….. 

 

zawarta w dniu ……………………… w Gryfinie pomiędzy: 

Powiatem Gryfińskim, z siedzibą w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4,  

NIP: 858-15-63-280, REGON 811683965, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu  

w Gryfinie, w imieniu którego występują: 

- Wojciech Konarski    – Starosta Gryfiński, 

- Jerzy Miler     – Wicestarosta Gryfiński, 

zwanym dalej Wynajmującym, 
 

a 
 

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….., 

reprezentowanym przez: 

- ………………………………..  – ………………………………., 

- ………………………………..  – ………………………………., 

zwanym dalej Najemcą. 

 

§ 1 

Umowa zawierana jest na podstawie Uchwały Nr …..…………………. Rady Powiatu 

w Gryfinie z dnia ……………………………. 
 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest oddanie w najem nieruchomości zabudowanej, oznaczonej 

numerem działki 131/4 o pow. 1,0268 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym  

2 m. Trzcińsko-Zdrój, gmina Trzcińsko-Zdrój, stanowiącej własność Powiatu 

Gryfińskiego i ruchomości na potrzeby prowadzenia Domu Pomocy Społecznej  

dla 82 osób przewlekle somatycznie chorych w Trzcińsku-Zdroju. 

2. Wynajęta nieruchomość i ruchomości, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, w okresie 

najmu nadal pozostają własnością Wynajmującego. 
 

§ 3 

Umowa zostaje zawarta na czas określony do …… lat,  od dnia ………………….  

do dnia …………………. w związku z realizacją zadania w zakresie pomocy 

społecznej pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju dla 82 

osób przewlekle somatycznie chorych” na zasadach określonych w umowie  

nr ……………………………, z dnia …………………………. 
 

§ 4 

1. W okresie obowiązywania niniejszej umowy, Najemca zobowiązany jest uiszczać 

czynsz za najem w wysokości ………….. zł brutto (słownie: ……………………... 

……………………). 

2. Czynsz najmu płatny jest rocznie, w terminie do 31 marca każdego roku, przez okres 

trwania umowy najmu, bez wezwania, na konto: Bank Gospodarki Żywnościowej 

S.A. nr 61 2030 0045 1110 0000 0194 1820. 

3. Za dzień zapłaty czynszu uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na podany 

powyżej rachunek bankowy Wynajmującego. W przypadku zwłoki w zapłacie 

czynszu, Najemca zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych. 



4. W przypadku zwłoki w zapłacie czynszu przekraczającej okres 2 miesięcy  

i nie uregulowaniu należności w wyznaczonym przez Wynajmującego dodatkowym 

terminie, nie krótszym niż jeden miesiąc, Wynajmujący ma prawo wypowiedzenia 

umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

5. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktury VAT bez podpisu, 

numer identyfikacji podatkowej Najemcy NIP: …………………. 
 

§ 5 

1. Czynsz najmu może być waloryzowany nie częściej niż raz w roku w oparciu  

o stosowne obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie 

wskaźnika wzrostu cen towarów i usług. Waloryzacja taka nie stanowi zmiany 

warunków umowy. 

2. Czynsz najmu może ulec zmianie w przypadku zmiany wysokości stawki podatku  

od towarów i usług (VAT). 
 

§ 6 

1. Najemca poza czynszem ustalonym w § 4, obowiązany jest uiszczać podatki  

i zobowiązania publiczno-prawne oraz inne ciężary związane z posiadaniem 

przedmiotu najmu. 

2. Wszelkie koszty (media) i świadczenia związane z eksploatacją przedmiotu najmu 

przez cały okres najmu ponosić będzie Najemca wedle wskazań dostawców usług  

i w terminach przez nich wskazanych na podstawie otrzymywanych faktur. 

3. W przypadku zwłoki w płatności czynszu i opłat eksploatacyjnych Najemca jest 

zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych wskazanych przez Wynajmującego  

i dostawców mediów. 

4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w nieruchomości  

na skutek włamania, pożaru, kradzieży czy zalania. 
 

§ 7 

1. Najemca będzie używał przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie 

z zasadami prawidłowej gospodarki, na własny koszt i nie może zmieniać 

przeznaczenia przedmiotu najmu oraz oddawać go w używanie osobom trzecim  

bez zgody Wynajmującego, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Przedmiot najmu może być wykorzystywany na działalność związaną  

ze świadczeniem na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej usług w zakresie 

potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających w zakresie rehabilitacji, opieki 

lekarskiej i pielęgniarskiej, w szczególności taką jak: punkt sprzedaży detalicznej, 

świetlica, kawiarnia, warsztaty usługowe i inną działalność gospodarczą, w tym 

prowadzoną przez osoby trzecie. 

3. Ponadto Najemca zobowiązany jest do: 

a. ponoszenia kosztów konserwacji, bieżących napraw i przeglądów urządzeń 

oraz instalacji wynajętych budynków, 

b. używania budynków zgodnie z ich przeznaczeniem i należytą starannością, 

c. prowadzenia książki obiektu budowlanego i dokonywania przeglądów 

technicznych budynków i budowli znajdujących się na przedmiotowej 

nieruchomości, 

d. utrzymywania zajmowanych pomieszczeń w należytym stanie sanitarnym  

i technicznym, 

e. likwidacji zniszczeń powstałych w czasie trwania umowy najmu. 

4. Najemca może dokonywać remontów i ulepszeń we własnym zakresie i na koszt 

własny bez możliwości dochodzenie zwrotu poniesionych kosztów, przy czym: 



a. jako remont rozumie się wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,  

a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie 

wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym, zgodnie  

z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

b. jako ulepszenie rozumie się działania określone w art. 31 ustawy z dnia  

29 września 1994 r. o rachunkowości. 

5. Po zakończeniu umowy, wykonane przez Najemcę nakłady, o których mowa  

w ust. 4, przechodzą na własność Wynajmującego. 

 

§ 8 

1. Wszelkie zakupy mienia (ruchomego i nieruchomego) nabyte w trakcie  trwania 

niniejszej umowy przez Najemcę ze środków finansowych stanowiących dotację 

celową udzieloną przez Wynajmującego na realizację zadania, o którym mowa  

w § 3, stanowią własność Wynajmującego. 

2. Kopię stosownej dokumentacji dot. czynności, o której mowa w pkt 1, należy 

niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni, przekazać do wiadomości 

Wynajmującego. 
 

§ 9 

Każde ulepszenie i remont przedmiotu najmu oraz sposób ich finansowania wymagają 

uprzedniego uzgodnienia przez strony w formie pisemnej. 
 

§ 10 

1. Najemca zobowiązany jest raz do roku, w terminie do 15 stycznia każdego roku oraz 

po wypowiedzeniu lub wygaśnięciu umowy, w ciągu 15 dni od dnia zakończenia 

umowy, przeprowadzić inwentaryzację wszystkich składników przedmiotu umowy 

oraz rozliczenia inwentaryzacji za rok poprzedni i przekazać informację  

w powyższym zakresie, w dwóch egzemplarzach do wiadomości Wynajmującego  

za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

2. Likwidacja wybrakowanych poszczególnych składników majątku, których wartość 

przekracza powyżej wartości środka trwałego, może być dokonana po przedłożeniu 

orzeczenia rzeczoznawcy majątkowego jedynie za zgodą Wynajmującego.  

O likwidacji pozostałych składników majątku będącego przedmiotem najmu, 

Najemca powiadamia niezwłocznie Wynajmującego. 

3. Koszty napraw składników mienia ruchomego obciążają Najemcę. 
 

§ 11 

1. Umowa może być rozwiązana przed upływem okresu przewidzianego w § 3,  

na podstawie porozumienia stron. 

2. Wynajmującemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Najemcę postanowień 

umowy. Wszelkie powstałe z tego tytułu koszty i straty poniesione przez 

Wynajmującego pokrywa Najemca. 

3. Wynajmującemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym również w przypadku, gdy Najemca nie spełni któregokolwiek  

z punktów oferty na realizację zadania, o którym mowa w § 3. 
 

§ 12 

1. Wynajmującemu przysługuje prawo kontrolowania sposobu użytkowania przedmiotu 

najmu, zgodnie z przeznaczeniem terenu i warunkami niniejszej umowy.  

Dla realizacji tego uprawnienia, Wynajmujący ma w szczególności prawo wstępu  



na wynajęte nieruchomości. Ponadto Najemca, na żądanie Wynajmującego  

jest zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia o sposobie wykorzystywania 

wynajętych nieruchomości. 

2. Jeżeli Najemca wykorzystuje przedmiot najmu sprzecznie z umową lub narusza inne 

warunki umowy, Wynajmujący może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. 

3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, Najemca 

obowiązany jest rozliczyć się z Wynajmującym i wydać przedmiot najmu wolny  

od jakichkolwiek zobowiązań w terminie 2 tygodni. 
 

§ 13 

Po zakończeniu niniejszej umowy oraz w przypadku jej wcześniejszego rozwiązania, 

Najemca zobowiązany jest w terminie 2 tygodni rozliczyć się z Wynajmującym i wydać 

przedmiot najmu wolny od jakichkolwiek zobowiązań, w stanie niepogorszonym,  

poza normalny stopień zużycia wynikający z prawidłowej eksploatacji. Jednocześnie 

Najemca  zobowiązany jest do inwentaryzacji i wydania nieruchomości wchodzących  

w skład przedmiotu umowy zgodnie z § 10 umowy, według stanu początkowego 

ruchomości, a w przypadku braku takiej możliwości, do zwrotu ich wartości według 

wartości w dniu oddania przedmiotu umowy w najem. 
 

§ 14 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, zawartej w formie 

aneksu, pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego. 
 

§ 15 

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,  

po dwa dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 

 

...........................................     .................................... 

         /Wynajmujący/                          /Najemca/ 

 


