Umowa najmu lokalu mieszkalnego

Zawarta dnia ............................................. w....................................................................... pomiędzy:
(data)
(miejscowość)
Gminą Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo (NIP: 8921429788; REGON: 910866732) i
reprezentowaną przez
Zbigniewa Zgórzyńskiego - Wójt Gminy
zwanym dalej Wynajmującym
a
............................................................................................................................................................
(dane najemcy)
............................................................................................................................................................
zwanym dalej Najemcą.
§1
1. Wynajmujący oświadczył, że jest właścicielem lokalu użytkowego nr 1 o powierzchni użytkowej 70
m2 w budynku położonym w Rogowie nr 63, a także jest właścicielem lokalu użytkowego o powierzchni
użytkowej 35,82 m2 w budynku gospodarczym na tej posesji tj. Rogowo 63. zwanego dalej lokalem
użytkowym.
§2
1. Wynajmujący oddaje Najemcy do używania ww. lokal z prawem do korzystania z urządzeń i
pomieszczeń ogólnego użytku.
2. Najemca oświadcza, że zobowiązuje się płacić Wynajmującemu ustalony czynsz.
§3
Umowa najmu lokalu mieszkalnego zostaje zawarta na czas od 1 grudnia 2019 do 30 listopada 2020 roku
z możliwością jej rozwiązania w formie pisemnej przez każdą ze stron przy zachowaniu trzymiesięcznego
okresu wypowiedzenia lub jej przedłużenia.
§4
1. Czynsz najmu za w/w lokal w stosunku miesięcznym strony ustaliły zgodnie z ceną zaoferowaną w
trakcie przetargu pisemnego nieograniczonego. Czynsz za lokal użytkowy – 70 m2 x ………. zł/m2 =
……….. + 23% VAT (słownie:……………….). Czynsz za lokal gospodarczy – 35,82 m2 x ……….
zł/m2 = ……….. + 23% VAT (słownie:……………….).
2. Razem czynsz najmu wynosi: ………… zł netto; …………….. zł brutto
3. Czynsz płatny po wystawieniu faktury w terminie 7 dni od daty jej wystawienia.
4. W razie nieterminowego wnoszenia opłat Wynajmujący ma prawo do naliczania ustawowych odsetek.
§5
1

1. Najemca, poza zapłatą czynszu na rzecz Wynajmującego, obowiązany będzie dokonywać wszelkich
opłat wynikających z eksploatacji mieszkania (opłaty za zużycie wody, energii elektrycznej, wywóz
odpadów, etc).
2. Najemca, zgodnie z art. 681 KC, będzie na własny koszt dokonywał drobnych nakładów na rzecz
lokalu mieszkalnego
3. Najemca będzie ogrzewał lokal we własnym zakresie i na własny koszt.
§6
1. Obejmując przedmiot najmu Najemca nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do stanu technicznego lokalu.
2. Najemca ma prawo do wyposażenia wynajmowanych pomieszczeń zgodnie z własnymi potrzebami i
na własny koszt.
§7
Najemca zobowiązany jest do wyposażenia zajmowanych pomieszczeń w sprzęt i urządzenia
przeciwpożarowe. Najemca zobowiązuje się przestrzegać zasad BHP i PPOŻ w wynajmowanych
pomieszczeniach.
§8
Najemca nie ma prawa do podnajmowania mieszkania ani jego części osobom trzecim.
§9
Jakiekolwiek zmiany dotyczące przedmiotu najmu, w szczególności dotyczące zakresu użytkowania,
kondycji lokalu mieszkalnego, warunków płatności czy wypowiedzenia, wymagają zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
§10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego
§11
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Wynajmującego oraz 1 dla
Najemcy.
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