
 

                                                                                       Załącznik Nr 3 do Regulaminu 

                                                                                               korzystania ze świetlic wiejskich i ich wyposażenia 

                                                                      Umowa najmu 

zawarta w dniu ……………………………..w ……………………………………………………………………… 

pomiędzy  Gminą Kraśnik , NIP:  715-177-80-14, REGON: 431019997, reprezentowaną przez                      

Wójta Gminy – Mirosława Chapskiego, 

zwaną dalej Wynajmującym  

a  ……………………………………………………………………. zamieszkałym w ………………………………………… 

ulica………………………………….., legitymującym się ……………………………………………….. seria ………, 

nr………………………., wydanym  przez ……………………………………….. dnia……………………………….                      

PESEL …………………………….,  

zwanym w dalszej części umowy Najemcą.  

                                                                                § 1 

1. Wynajmujący oddaje, a Najemca przyjmuje w najem świetlicę wiejską w …………………………………. 

zgodnie ze złożonym wnioskiem o wynajem  lokalu w celu organizacji ………………………………………………..  

2. Wniosek o wynajem sali stanowi załącznik do umowy.  

3. Przygotowywanie i podawanie posiłków w wynajmowanym obiekcie pozostaje w gestii Najemcy.  

4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za zagrożenia wynikające z faktu przygotowania                              

i podawania posiłków.  

                                                                                  § 2 

1. Najemca może przystosowad lokal do swoich potrzeb: dekoracja wnętrza (nienaruszająca estetyki 

pomieszczenia budynku), zainstalowania swojego nagłośnienia, bez naruszania stanu ścian i sufitu. 

2. Sposób przystosowania lokalu do potrzeb Najemcy wymaga pisemnej zgody Wynajmującego.  

3. Najemca bez zgody Wynajmującego nie może zmienid przeznaczenia na jakie lokal został wynajęty.  

4. Najemca oświadcza, że zapoznał się z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż. ,oraz Regulaminem 

korzystania ze świetlic i ich wyposażenia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.  

5. Najemca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym lokalu i nie wnosi do niego zastrzeżeo. 

 

 

 



                                                                                      § 3 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od …………………………………………………………………………………  

do…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                         § 4 

1. Najemca uiści należnośd za wynajem lokalu w wysokości ………………………………………. (słownie: 

……..………………………………………………………zł) oraz ustaloną kaucję w wysokości  ……………………. zł, 

słownie:…………………………………………………………………zł, przed datą przejęcia lokalu od Wynajmującego 

na podstawie wystawionej przez Gminę Kraśnik faktury VAT.  Przejęcie lokalu nastąpi za protokołem 

przekazania podpisanym przez obie Strony (Protokół przekazania stanowi załącznik Nr 1 do umowy 

najmu).                                                                                                                                                                                    

2. Najemcę obciążają inne opłaty związane z eksploatacją przedmiotu najmu tj. należnośd za zużycie 

energii elektrycznej i wody bieżącej oraz gazu według faktycznego zużycia oraz wywóz nieczystości 

płynnych. Spisanie liczników z urządzeo pomiarowych nastąpi - w formie protokołu przekazania                    

w dniu przejęcia przedmiotu najmu przez Najemcę od Wynajmującego, tj. w dniu ……………….………….. 

przed rozpoczęciem imprezy oraz w dniu zwrotu przedmiotu najmu przez Najemcę Wynajmującemu, 

tj. w dniu ……………….……………………. po zakooczonej imprezie, co nastąpi za protokołem  spisu 

liczników (zał. Nr 2), podpisanym przez obie Strony.  Opłata zostanie naliczona według aktualnych 

stawek taryfowych określonych przez danego operatora. 

3. Przyjmuje się, iż stan rzeczywisty liczników zużycia poszczególnych mediów zaokrągla się do pełnej 

jednostki w górę.  

4.Za odprowadzane do szamba ścieki naliczana będzie opłata odpowiadająca ilości zużytej wody. 

5. Osobą uprawnioną do reprezentowania Wynajmującego do wykonania czynności określonych                   

w ust. 2 jest Gospodarz świetlicy. 

6. Przyjmuje się, że dniem i godziną rozpoczęcia najmu jest data i godzina podpisania protokołu 

przekazania i wręczenia kluczy. 

7. Uiszczenie przez Najemcę opłaty, o której mowa w ust. 2, nastąpi w terminie 7 dni od dnia 

przekazania protokołu zdawczo-odbiorczego do Urzędu Gminy, na podstawie wystawionej przez 

Gminę Kraśnik faktury VAT. 

                                                                                    § 5 

1. Najemca ponosi odpowiedzialnośd za wyposażenie znajdujące się w świetlicy oraz bezpieczeostwo 

osób biorących udział w uroczystości. Odpowiada za zamykanie drzwi i okien po imprezie. 

2. Na Najemcy spoczywają odrębne obowiązki wynikające z praw autorskich, a w szczególności 

obowiązki wobec ZAIKS. 

                                                                                  § 6 

Wszelkie zmiany umowy mogą byd dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  



                                                                                 § 7 

Najemca nie ma prawa podnajmowania przedmiotu najmu osobom trzecim bez uzyskania zgody 

wynajmującego.                                                   § 8 

1. Po zakooczeniu najmu Najemca zobowiązuje się do zwrotu lokalu bez dodatkowych wezwao                    

w stanie, jaki istniał w dniu przejęcia.  

2. Zwrot lokalu powinien nastąpid w dniu wskazanym w umowie. 

                                                                                 § 9 

Za każdy dzieo opóźnienia w oddaniu przedmiotu będzie naliczana dodatkowa opłata w kwocie 160 zł 

plus VAT oraz będzie kara umowna w wysokości 20 % kwoty należnego czynszu wraz z podatkiem 

VAT, liczona od dnia, w którym przedmiot najmu powinien byd zwrócony Wynajmującemu – zgodnie 

z postanowieniami §  8 umowy.   

                                                                                 § 10 

1. Najemca ponosi odpowiedzialnośd za zniszczenia mienia, w tym za działanie osób trzecich, jeśli                

w wyniku ich działania powstały szkody materialne. 

2. Najemca jest zobowiązany do naprawienia szkód i uzupełnienia braków w wyposażeniu (tzn. 

danego elementu kompletu, bądź całego kompletu o takich samych lub podobnych parametrach 

użytkowych i kolorystycznych). Kaucja będzie zatrzymana do czasu naprawienia szkody.    

 3. W przypadku, gdy kaucja nie będzie wystarczająca na pokrycie szkody, Gmina będzie mogła 

dochodzid dalszych roszczeo na drodze sądowej.                

4. Najemca ponosi odpowiedzialnośd za wszelkie szkody na osobie powstałe w związku z oddaniem 

lokalu Najemcy. 

                                                                                    § 11 

W ramach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego.                                                § 12 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje 

Wynajmujący i jeden Najemca.  

 

                                                       

 

    ……………………………………                  …………………………………… 

       (Wynajmujący)                              (Najemca) 

 



 

  Załącznik Nr 2 do umowy Najmu 

 

           Protokół ze spisu liczników: 

 

 
Przed wynajmem: Po wynajmie: 

Data Stan licznika Data Stan licznika 

Energia elektryczna     

Woda bieżąca     

Gaz     

Wywóz nieczystości płynnych Według ilości zużytej wody    20 zł za 1 m3 plus VAT 

 

……………………………………………                                                …………………………………………… 

  (Wynajmujący- Gospodarz) - podpis                                     (Najemca) -podpis 

 

Oświadczenie 

      Ja niżej podpisany oświadczam, że znane mi są zasady wynajmu oraz odpowiedzialności za 

powstałe szkody oraz, że zapoznałem się z Regulaminem korzystania ze świetlicy wiejskiej i jej 

wyposażenia w miejscowości ………………………………………. i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 Ponadto oświadczam, że w dniu organizowania przyjęcia (zabawy) zobowiązuję się do 

przestrzegania wszelkich przepisów sanitarno-epidemiologicznych w związku z podawanymi 

posiłkami, przepisami ppoż. oraz do otwarcia wszelkich drzwi wejściowych, aby umożliwid ewakuację 

ludności w przypadku zaistnienia zagrożenia. 

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

      (Data)                (Najemca)-podpis 

 

 

                                                                                                          



 Załącznik Nr 1 do umowy najmu 

 PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA 

Przekazanie Najemcy: 

W dniu …………………….. o godz. ………..... przekazano Najemcy (imię ,nazwisko)…………………………………….  

……………………………………………………….świetlicę w ………………………………………………………………………………… 

Uwagi: 

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

 

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

   (podpis Gospodarza świetlicy)       (podpis Najemcy) 

 

1. Rozliczenie: 

Kaucja pobrana ………………………….zł (data wpłaty)…………………………………………………………………….. 

Rachunek bankowy do zwrotu kaucji ……………………….……………………………………….……………………….. 

Dane posiadacza rachunku …………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Zwrot świetlicy: 

W dniu …………………….. o godz. ………..... przekazano Gospodarzowi świetlicy……………….............. 

……………………………………………………….świetlicę w ………………………………………………………………………..                                 

Uwagi: 

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

-Oświadczenie: * -Stan świetlicy i wyposażenie bez zastrzeżeo-proszę o zwrot kaucji /                                

Uszkodzenia i braki w świetlicy stwierdzono 

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

Proszę o zatrzymanie kaucji do czasu zlikwidowania szkód.  

*Niepotrzebne skreślid 

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

(podpis Gospodarza świetlicy)       (podpis Najemcy) 

 


