
Załącznik  Nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.0088.2022Wójta  Gminy Pawłowice
z dnia  6 lipca 2022 r.

WZÓR
Umowa  najmu  nr  RBiM/4120/...,/22

zawarta  dnia  .,.,...............,  pomiędzy  Gminą  Pawłowice  ul. Zjednoczenia  60, 43-250  Pawłowice
(NIP  6381642418,  Regon  276258316),  reprezentowaną  przez:Wojciecha  Wiatroka  -  Dyrektora  Gminnego  Zespołu  Komunalnego  w Pawłowicach,zwaną  dalej,,Wynajmującym",

a

zwanym/ną  dalej,,Najemcą"

%1l.  Wynajmujący  oświadcza,  że jest  administratorem  budynku  ośrodka  zdrowia  (składającego  się

z segmentów  A i B wraz z łącznikiem),  położonego  w Pniówlcu  przy  ul. Kruczej  12,
na nieruchomości  oznaczonej  nr działl«  585/30,  obręb Pniówek,  arkusz  5, księga  wieczysta
nr GL1J/00016840/5),  którego  właścicłelem  jest  Gmina  Pawłowice.2. Budynek ośrodka zdrowia oraz znaJdujące  się w nim lokale rńe są objęte  świadectwem
energetycznym.

3. W  wynilcu  przeprowadzonego  dnła  ..,..,.......,,...  przetargu  ustnego  ińeograniczonego  w formie
licytacji,  Wynajmujący  oddaje,  aNajemca  przyjmuje  w najem,  nawarunkach  określonych  niniejszą
umową,  lokal o powierzcłun 54,58 m2, znajdujący  słę na parterze budyr4ku  wymienionym w pkt 1.
-  zgodnie  z załącztńkiem  do niniejszej  umowy.4. PrzedmiotnajmuNajemcabędziewykorzystywałwrarnach.........,...,......,.......,...,,.....,.....

5. Umowaniniejszazostajezawartanaczasokreślonyod...,,,.......do..,.,,........,

g21. Najemca  zobowiązany  jest  do:
a) sprawowania  należytej  pieczy,  z zachowaniem  zasad dobrego  gospodarza,  nad przedmiotemumowy oraz używania go do celów określonych w 51 pkt 4;b)  dolconywania  bieżących  napraw  ł remontów  pomieszozenia  na własqy  koszt:- naprawy  i konseiawacji  posadzek,  drzwi,- konserwacji  i naprawy  urządzeń  wodno  -  kanalizacyjnych  Ł innych,  w które  wyposażony  jest

przediniot  najmu,
- naprawyikonserwacji

 osprzętu  oraz  zabezpieczeń  instalacji  elektrycznej  pomłeszczenia,- olcresowego  odnawiatxia  pomieszczenia  przez  malowanie  ścian, drzwi  i innych  urządzeń
w celu  zabezpieczenia  przed  korozją,
- zabezpieczenia  lolcalu  zgodnie  z przepisami  bhp i ppoż.2. Wszelkich  zmłan  i adaptacji  lokalu  oraz urządzeń,  dla potrzeb  prowadzonej  działalnoścł

gospodarczej,  może  Najemca  dokonać  na własny  koszt,  po uprzednim  uzyskaniu  pisemnej  zgody
Wynajmującego,  wg  uzgodnionych  projektów.3. Najemca  może  oddawać  przedn'iiot  najmu  osobie  trzeciej  za zgodą  Wynajmującego.4. Wprzypadlatzal<ończenianajmu,Na)emcynieprzyshigu)ezwrotponiesionychkosztów,októrych

mowa w e12 pkt 1 i2.

g31.  Wynajmujący,  w okresie  trwania  stosunku  najmu,  jest  uprawniony  do przeprowadzanła  kontro]i
stanu przedmiotu najmu i jego u$wania,  zgodrńe z postanowieniarni nitńejszej umowy w sposób
iterminach  nie lcolidujących  z działalnościąNajemcy.

2. OsobąbezpośrednioodpowiedzłalnązarealizacjęumowyzestronyNajemcybędzie.............,.,

Osobą  bezpośrednio  odpowiedzialną  za reałizację  umowy  ze strony  Wynajmującego  będzie.......
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j4
1 , Niezależnie  od czynszu  najmu  Najemca  ponosi:  koszty  opłat  za energię  elektryczną,  centralne

ogrzewaine, wodę,  kanalizację,  wywóz  nieczystości,  koszty  związane  z przeglądami  technicznymi
przewidztanymi  w ustawie  - Prawo  budowlane  oraz iiuie związane  z eksploatacją  lolcalu
i prowadzoną  działaLnością.

2. Należności  z tytułu  świadczeń,  o których  mowa  w pkt l, Najemca  jest  zobowiązany  regulować
dostawcom  w ramach  odrębnie  zawartych  umów  lub porozumień,  bądź też w drodze  ustalenia
odrębnych  zasad  obliczania  tych  obciążeń  z głównym  najemcą  budynku.

g5
1 , Najemca  zobowłązuje  się  płacić  Wynajmującemu  miesięczny  czynsz  najmu  według  stawki

........  zł netto  za m,

2. Łączna  kwota czynszu, do uiszczenia której zobowiązany  jest Na3emca wynosi:
54,58  m'  x........  zł/m2  =........  zł netto/miesięcznie
.,......  zł netto/miesiąc  +..,.....  zł (23%  VAT)  =,.......  zł  brutto  miesięcznie
(słownie:  ,.,,..,...........---.-----------------------)-

3. Czynsz,  wraz  z podaniem  numeru  umowy,  płatny  jest  przelewem  na konto  Gminnego  Zespołu
Komunalnego  w Pawłowicach  nr 18 8447 0005 000l  7226 2000 0002 Bank  Spółdzielczy
Pawłowice  w terminie  do lO dnia  każdego  miesiąca.  W przypadku,  gdy  lO dzień  miesiąca
kalendarzowego  przypada  na dzień  ustawowo  wolny  od pracy  lub na sobotę,  wówczas  termin  ten
ulega  przesunięciu  na następujący  po nim  pterwszy  dzień  roboczy,

g6
1.  Za  datę zapłaty  przyjn'iuje  się datę  uznanła  rachunku  bankowego  Wynajmującego,
2. Najemca  upoważnia  Wynajmującego  do wystawianła  faktur  VAT  bez  podpłsu  odbiorcy.
3. GminaPawłowicejestpodatnikiempodatkuVAT(NIP6381642418,Regon276258316).

4. Strony  uinowy  postanawiają,  że niniejsza  umowa  jest związana  z działalnością  gospodarczą
Najemcy  istosuje  się do nłej  przepisy  ustawy  z dnia  8 marca2013  r. o przeciwdziałaniu  nadmiernym
opóźnieniom  w  transalccjach  handlowych.

5. W razie  uchybienia  terminom  zapłaty  okreś]onym  w umowie,  Wynajmującemu  przysługują,  bez
wezwania,  odsetlci  ustawowe  za opóźtńenia  w transakcjach  handlowych  w wysokości  określonej
właściwymi  przepisami  w tym  zakresłe.  Zmiana  wysokości  odsetek  nie wymaga  wprowadzenia
aneksu  do umowy.

6. Niezależnie  od uprawnienia  z pkt  5 Wynajmującemu,  m opóźnienie  w zapłacie  przysługuje,  bez
wczwania,  rekoinpensata  za koszty  odzyslcania  należności.

7. Szczegółowy  mechanizm  oblłczenia  odsetek  oraz relcompensaty  reguluje  art. 7 i art. lO ustawy
powołanej  w pkt  4.

j7
Kwota  czynszu  będzie  waloryzowana  corocznie  począwszy  od 01.01.2023  r. o średnioroczny  wskaźnik
cen towarów  Ł usług  konsumpcyjnych  m  rok  poprzedrń  publikowany  przez  Prezesa  GUS  począwszy
od miesiąca  ogłoszenia  ninłejszego  wskaźnika  przez  Prezesa  GUS.  Zmłana  wysokości  czynszu  nie
będzie  wymagała  spisania  aneksu  do umowy.

g8

Jeżelł w czasłe trwania stosunku najmu nastąpi zmiarta urzędowa stawki podatku VAT WynaJmującyokreśli  wysokość  czynszu  brutto  stosownie  do okolicznoścł  uzasadnłających  zmłanę,  bez konieczności
ziniany  umowy.

%9
Najemca  jest zobowłązany  do  płacenia  wszelkich  innych  należności  wynikających  z najmu,
w tym  podatku  od nieruchomości.

% IO
1. Wynajmujący  nie ponosi  żadnej odpowiedzialności  za szkody  wyrządzone  osobom  trzecim,

za znajdujące  się mienie  w wynajmowanym  lolcalu  stanowiące  własność  Najemcy,  jak  również
za skutki  nieprzestrzegania  przepłsów  bhp i ppoż,

2. Najemca  zawrze  urnowę  ubezpieczenia  w tym zakresie  oraz  w  zakresłe  ubezpłeczenła
od odpowiedzialności  cywiłnej  względem  osób trzecich.
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g lI

1.  W  przypadku  konieczności  zmiany  sposobu  użytkowania  przedmiotu  najmu  lub  zamiaru  sprzedaży

Wynajmujący  może  rozwiązać  niniejszą  umowę  z zastosowantem  3 miesięcznego  okresu

wypowiedzenia  z zastrzeżeniem,  że Najemcy  przysługuje  zwrot  poniesłonych  kosztów,  o których

mowa w e12 plct 2. '
2. Najemcy  przysługuje  prawo  rozwiązania  umowy  z 3 miesięcznym  terminem'  wypowiedzenia

w przypadkuwystąpienia  okoliczności,  które  spowodują,  że dalsze  korzystanie  z przedmiotu  najmu

w sposób zgodny z przeznaczeniem olcreślonym w fi I pkt 4 niniejszej umowy  stanie się
dla  Najemcy  nieuzasadnione  lub  zbędne.

3. Wynajmujący  może  rozwiązać  stosunek  najmu  bez wypowiedzerńa,  w trybie  natychmiastowym,

w przypadku  naruszenia  postanowień  niniejszej  umowy,  a w szczególnoścł,  gdy  Najemca:

a) używa  lokal niezgodnie z jego przezi'iaczeniem  olcreślonym w el l pkt 4;
b) zaprzestanie prowadzenia działalności olaeślonej w fi 1 pkt 4;
c)  zalega  z zapłatą  czynszu,  co najmniej  za jeden  okres płatności;

d)  zalega  z zapłatą  za zużyte  media,  co najmniej  jeden  miesiąc  od terminu  wymagalności;

e) podnajmuje  lokal  osobom  trzecim  bez zgody  Wynajmującego;

f)  dokona  ztnian  w strukturze  lokalu  bez zgody  Wyriajmującego.

4. Oświadczel'iie  Wynajmującego  o rozwiązaniu  umowy  na skutek  okoliczności  określonych  w 8) ll

wymaga  dla swej ważności  formy  pisemnej.  Strony  postanawiają,  że w razie  zaniedbania  przez

Najemcę  obowiązlcu  zawiadomienia  Wynajmującego  o zmianie  adresu  w terminie  7 dni od dnia

zaistnienia  zmiany,  ośwładczerfe  uważa  się za skutecznie  doręczone,  jeżeli  zostanie  wysłane  na

adres podany  w  niniejszej  rimowie.

@ 12
1. Najemca  oświadcza,  że tytułem  zabezpieczenia  wymagalnych  roszczeń  Wynajmującego  wobec

Najemcy,  wynikających  z niniejszej  umowy,  w szczególi'iości  zapłaty  czynszu  najmu  wraz

z podatkiem  od towarów  i usług,  zapłaty  ewenhialnych  kar umownych,  odsetek  ustawowych,

rekompensaty  za lcoszty odzyskiwania  należności  jak  również  ewentualnego  odszkodowania

za uszkodzenie  lub zniszczei'iie  części  lub całości  przedmiotu  nąjmu,  Najemca  wpłaci  kaucję

wwysolcościtrzymiesięcznegoczynszubruttotj....,.,......  (słownie:...,,...............,.),nakonto

Gminnego  Zespołu  Komunalnego  w Pawłowicach  nr 88 844'1 0005 0001 7226  2000 0003 Bank

Spółdzielczy  Pawłowice.

2. W  przypadku  podstaw  do potrąceń,  Wynajmujący  zaliczy  kaucję  na poczet  należności.

3 , W przypadku  braku  podstaw  do potrąceń,  Wynajmujący  zobowiązuje  się zwróció  kaucję  (wraz

z odsetkami)  najpóźniej  w  ciągu  jednego  miesiąca  po zakończeniu  umowy  najmu.

4 . W przypadku  rozwiązania  przez  Wynajmującego  stosunku  najmu,  bez wypowiedzenła,  w trybie

natycłuniastowym, o lctórym mowa w el 1l, Najemca zobowiązany  jest zapłacić Wynajmującemu
karę  umowną  w wysokości  2.000,00  zł (słownie:  dwatysiącezłotych  OO/100).

5 . W przypadlcu  nłewydania  lokalu  przez  Najemcę  Wynajmującemu,  w terminie  przewidzianym

w niniejszej  umowie  lub w terminie  określonym  w trybie  rozwiązania  umowy  najmu,  Najemca

zobowiązany  jest zapłacić  Wynajmującemu  karę  utnowną  w wysokości  50,00 zł (słownie:

pięćdziesłątzłotych  OO/lOO) za kddy  dzień  zwłoki  związany  z niewydaniem  lokalu.

6. Zastrzeżenie  powyższych  kar  umownych  nłe  wyłącza  możliwości  dochodzenia  przez

Wynajmującego  odszkodowania  na zasadach  ogólnych,  w kwocie  przewyższającej  kwotę  kar

umownych  określonycli  powyżej.

j  13

Po zakończeniu  najmu  lub  też rozwiązaniu  umowy,  Najemca  zobowiązńny  jest  niezwłocznie  zwrócić

Wynajmującemu  przedmiot  najmu  w stanie niepogorszonym  poza granice  normalnego  zużycia

eksploatacyjnego.

g 14

Wszelkie  zrt'ńany  do ninłejszej  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod rygorem  nieważności.

% 15
W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  obowiązu)ą  postanowienia  Kodeksu  cywilnego.
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[ 16
W  sprawach  spornych  niniejszej  umowy  rozstrzyga  Sąd Powszechny,  właściwy  ze względu  na słedzłbęWynajmującego.

g 17
Klauzula  informacyjna  dotycząca  przetwarzania  danych  osobowych
1 , Adrnuiistratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  Gmitxny  Zespół  Komunalny  adres:ul. Mickiewicza28A,  43-250  Pawłowice  tel, (32)  449 34 34 e-mail:  gzkQpawlowice.pl2 . Inspelctorem  ds. Ochrony  Daiiych  (osobą  odpowiedzialną  za prawłdłowość  przetwarzania  danych)jest Elżbieta Borgosz (kontakt do inspektora: tel. 881 720  700  lub e-mail  iod,zzk@,pawlowice.pl).3 . Celem  przetwarzaia  danych  osobowych  jest  zawarcie  i wykonanie  przedmiotu  umowy  orazprowadzenie  spraw  związanych  z realizacją  tej umowy,
4 . Przetwarzanłe,podanychdanychosobowych,odbywasięnapodstawieart.

 6ust.11itb)ic)ROD0oraz  art. 9 ust. 2 lit.  b) RODO.
5. Odbiorcami  danych  są  upowas!,nieni  pracownicy  Admłnistratora,  podmioty,  którym  nalażyudostępt*,  dane osobowe  w celu  wykonania  obowiązku  prawnego,  Urząd  Gminy  w Pawłowicach-  jako  organ  nadrzędny,  a talće  podmioty  przetwarzające  na zlecenie  i w imieniu  Admiriistratora,na podstawłe  zawartej  umowy  powierzenia,  w celu  świadczenia  określonych  w  umowie  usług  np.serwisu,  rozwoju  i utrzymania  systen'iów  informatycznych.
6 . Państwa  dane osobowe  będą przechowywane  przez olcres obowiązywanła  imowy  lub do czasuwygaśnięcia  wzajemnych  roszczeń  wynikających  z zawarte'j  umowy,  lecz nie krócej  niż  okreswskazany  w  przepisach  o archiwłzacji.
7 . Podanie  danych  osobowych  przez  Państwa  jest  dobrowolne,  ale konieczne  do zawarcia  i realizacjiumowy.  Odmowa  podania  danych  może  skutlcować  rńemożliwością  zawarciairealizacji  umowy.8. W  związku  z przetwarzaniem  danych  osobowych,  art. 15-19  RODO  przysługuje  Pani/Paxiu  prawodostępu  do treści  swoich  danych,  do ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  ich przetwarzaniai przenoszenia,  a także  prawo  do wniesłenia  sprzeciwu,  oraz inne uprawnienia  w tym  zakresiewynikające  z obowiązujących  przepisów  prawa.
9. Dane osobowe  nie będą przetwarzane  w sposób zautomatyzowany,  oraz nie będą podlegałyprofilowaiiiu.

lO. Strony  udostępniają  sobie  wzajemnie  dane osobowe  (dane  służbowe)  stron/reprezentantów  stronoraz osób uczestniczących  w wykonywaniu  umowy  (do kontaktu),  w oparciu  o zawarte  umowyo pracę  bądź  urnowy  cywilnoprawne,  których  przetwarzanie  jest  konieczne  do celów  wynikającychz prawnie  uzasadnionych  interesów  administratora,  tj, zawarcia  i wykonania  umowy,  zgodniez art. 6 ust. l, lit.  b if  RODO.
11. W przypadku  powzięcia  informacji  o tńezgodnym  z prawem  przetwarzaniu  danych  osobowychprzysłiiguje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do organu  nadzorczego  tj. Prezesa  Urzędu  OchronyDanych  Osobowych  00-193  Warszawa,  ul. Stawki  2.

g 18
Un'iowę  sporządzono  w dwóch  jednobrzmiącyeh  egzemplarzach,  po jednym  dla każdej  ze stron.

Wynajmujący
Najemca
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do uinowy nąin'iu nr RBiM/4  1:)i)/,,,./22
z dnia
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