
Zaiqcznik Nr 1
Do zarzqdzenia Nr 30/2020
Wojta Gminy Minsk Mazowiecki
z 07 maja 2020r.

UMOWA UZVCZENIA IVR

zawarta w dniu pomi^dzy:
Gmin^ Minsk Mazowiecki ul. Chetmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki NIP 822-214-65-76, zwan^
dalej „Uzyczaj^cym", w imieniu ktorej na podstawie pelnomocnictwa Wojta Gminy Minsk Mazowiecki -
Antoniego Janusza Piechoskiego, dziata Dyrektor w -
Pan/i

a  - upowa±nionym do podpisywania umow,
zamieszkalym/z siedzib^* w przy ul nr domu ,
numer dowodu osobistego / numer w Krajowym Rejestrze Sgdowym lub innym rejestrze* ,
PESEL* NIP. , zwanym dalej „Bior4cym do uzywania", o
nast^puj^cej tresci:

§ I.
1 , Uzyczaj^cy oswiadcza, ze dziala w imieniu Gminy Minsk Mazowiecki - z pelnomocnictwa Wojta Gminy
Minsk Mazowiecki wydanego w dniu r. - wlasciciela obiektu sali
o powierzchni m', polozonej w , zwanego dalej przedmiotem
uzyczenia.
2. Stan techniczny oraz wyposazenie Obiektu, o ktorym mowa w ust. 1, stwierdzany b^dzie w protokole
przekazania, sporz^dzonym przez strony nie pozniej niz w terminie 3 dni od podpisania umowy.

§2.
Uzyczaj^cy oddaje w bezplatne uzywanie przedmiot uzyczenia, o ktorym mowa w § 1, wraz z
wyposazeniem i zgodnie z uchwal^ Nr Vl/37/1 1 Rady Gminy Minsk Mazowiecki z dnia 28 kwietnia 2011
roku w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektow i urz^dzen u^ecznosci publicznej
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 76, poz. 2405) oraz , zarzqdzenia Nr 30/2020 Wojta Gminy Minsk
Mazowiecki z dnia 07 maja 2020r. w sprawie ustalenia wysokosci oplat oraz okreslenia wzorow umow
zawartych w celu korzystania z , a Biorqcy do Uzywania przedmiot
ten przyjmuje i zobowiqzuje si? do jego uzywania zgodnie z przeznaczeniem oraz do utrzymania w
nalezytym stanie na nast?pny cel.

§3.
Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony/ oznaczony, to jest od dnia do
dnia

§4.
Kazdej ze stron przysluguje prawo rozwiqzania umowy za miesi?cznym pisemnym wypowiedzeniem
ze skutkiem na ostatni dzien miesiqca nast?pujqcego po miesiqcu, w ktorym dor?czyla drugiej stronie
wypowiedzenie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§5.
W przypadku wyst?pujqcych zaklocen ladu i porzqdku, powstania szkod lub z powodu innych przyczyn
wymienionych w § 7 Uzyczajqcemu sluzy prawo rozwiqzania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§6.
1. Wydanie przedmiotu uzyczenia nastqpilo w dniu w stanie przydatnym
do umowionego uzytku, co Biorqcy do Uzywania niniejszym potwierdza.
2. Uzyczajqcy ma prawo do kontroli obiektu.

1. Biorqcemu do Uzywania nie wolno oddawac przedmiotu uzyczenia do korzystania osobom trzecim.
2. Biorqcemu do Uzywania nie wolno dokonywac zmiany przeznaczenia przedmiotu uzyczenia, w
szczegolnosci dokonywac przebudowy obiektu i innych przerobek i adaptacji.
3. Biorqcy do Uzywania musi stosowac si? do ogolnych zasad bhp, przepisow przeciwpo^rowych i
sanitarnych, a takze wewn?trznych reguiaminow i instrukcji dotyczqcych przedmiotu uzyczenia oraz
ponosi pelnq odpowiedzialnosc za prawidlowe i bezpieczne korzystanie z przedmiotu u^czenia.
4. Biorqcy zobowiqzuje si? do uzywania obiektu okreslonego w § 1 zgodnie z jego przeznaczeniem,



dokonywania bie^cych drobnych napraw Obiektu na swoj koszt, celem zachowania przedmiotu najmu w
stanie nie pogorszonym.

§8.
1. Po ustaniu stosunku u^czenia Bior^cy do Uzywania zobowiqzany jest niezwtocznie zwrocid przedmiot
uzyczenia.

2. Bior^cy do Uzywania zobowi^uje si^ do wykonywania na wlasny koszt wszelkich napraw
uszkodzen powstaiych z winy Bior^cego do Uzywania, ktore mog^ pogorszyc stan zachowania
przedmiotu uzyczenia.

§9.
Za wszelkie skutki prowadzonej dziatalno^ci odpowiada Bior^cy do Uzywania.

§ 10.
W sprawach nieuregulowanych niniejsz^ umow^ zastosowanie maj^ przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11.
Ewentualne spory powstale w zwi^ku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony poddadz^
rozstrzygni^ciu wtasciwego, ze wzgl^du na siedzib? Uzyczaj^cego, sqdu powszechnego.

§ 12.
1. Umow^ sporz^dzono w czterech jednobrzmi^cych egzemplarzach - 3 egzemplarze dia U^czaj^cego oraz
1 egzemplarz dla Bior^cego do Uzywania.
2. Bior^cy do Uzywania wyraza zgod? na przetwarzanie danych osobowych w celach zwi^zanych z zawart^
umow^.

U^czajqcy Bior^cy do Uzywania



UMOWANAJMU NR

zawarla w dniu pomi^dzy;
Ginin^ Minsk Mazowlecki ul. Chetmoriskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki, NIP 822-214-65-76 zwan^
dalej „Wynajniuj4cyni," reprezentowanym przez Wojta Gminy Minsk Mazowiecki -
Antoniego Janusza Piechoskiego, a z siedzibg

NIP: reprezentowanym

przez zwanym dalej „Najemc^",
o nast^puj^cej tresci:

§ 1-
1 . WynaJmuJ^cy oswiadcza, ze jest wlakicielem obiektu sali konferencyjnej o powierzchni uzytkowej 93
m^ polozonej w budynku Urz^du Gminy Minsk Mazowiecki, zwanego dalej przedmiotem najmu.

§2.

1 . Wynajmuj^cy oddaje najemcy do uzywania przedmiot najmu okreslony w § 1 wraz z wyposazeniem z
przeznaczeniem na a najemca przedmiot najmu
przyjmuje vv najem, stosownie do postanowien uchwaly Nr VI/37/11 Rady Gminy
Minsk Mazowiecki z dnia 28 kwietnia 2011 r. roku w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych
obiektow i urz^dzen uzytecznosci publicznej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 76, poz. 2405) oraz
zarz^dzenia Nr 30/2020 Wojta Gminy Minsk Mazowiecki z dnia 07 maja 2020r. w sprawie ustalenia
wysokosci oplat oraz okreslenia wzorow umow
2. Uzywanie przez najemcy obiektu, o ktorym mowa w §1 nast^powac b^dzie w terminach i godzinach
okreslonych w harmonogramie uzywania, stanowi^cym zal^cznik do niniejszej umowy.

§3.
Umowa zostaje zawaita na czas oznaczony, to jest od dnia do dnia
w godzinach

§4.
Wynajmujgcy moze rozwi^zac niniejsz^ umow^ za miesi^cznym wypowiedzeniem, gdy:
1) Najemca uzywa Obiekt, ktory wymaga oproznienia w zwi^zku z koniecznosci^ rozbiorki, remontu lub
modemizacji budynku;
2) wskutek nadzwyczajnych okolicznoki nieznanych w dniu zawarcia niniejszej umowy Wynajmuj^cy
zmiiszony jest zmienic przeznaczenie Obiektu, wywi^zac si? z
przyj?tych zobowi^zah;

3 )

§5.
W przypadku naruszenia postanowien niniejszej umowy przez Najemc?, Wynajmuj^cy moze rozwi^zad
umow? bez zachowania okresu wypowiedzenia, w szczegolnosci w przypadku, gdy:
1) pomimo pisemnego upomnienia, nadal uzywa Obiekt w sposob sprzeczny z umow^ lub niezgodnie z jego
przeznaczeniem lub zaniedbuje obowi^zki, dopuszczaj^c do powstania szkod lub niszczy urz^dzenia
przeznaczone znajduj^ce si? wewn^trz i na zewn^trz Obiektu;
2) jest w zwloce z zaplatq czynszu lub innych oplat za uzywanie Obiektu, co najmniej za dwa pelne okresy
platnosci, mimo uprzedzenia go na pismie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego
miesi?cznego terminu do zaplaty zaieglych i biez^cych naleznosci;
3) wynaj^l, podnaj^l albo oddal do uzywania Obiekt lub jego cz?sc bez wymaganej zgody Wynajmuj^cego.

§6.
1. Najemca zobowi^zany b?dzie do zaplaty Wynajmujqcemu czynszu najmu za okres w
wysokosci (slownie: ) zlotych okreslonej zgodnie z zarz^dzeniem
Nr 30/2020 Wojta Gminy Minsk Mazowiecki z dnia 07 maja 2020r. w sprawie ustalenia wysokosci oplat
oraz okreslenia wzorow umow.

2. Wysokosc stawki moze wzrosngc w przypadku zmiany zarz^dzenia, o ktorym mowa w ust. 1, przez
Wojta Gminy Minsk Mazowiecki.
3. Zaplata za wynajem nast?powac b?dzie w ciggu 7 dni od dnia wystawienia rachunku na rachunek
bankowy Urz?du Gminy Minsk Mazowiecki - rachunek Bank Spoldzielczy w Minsku Mazowieckim nr
86922600050000803 520000010



4. Za dzien zaplaty uwa^ny b^dzie dzien potwierdzenia dowodu wphty przez bank lub poczt?.
5. Za kazdy dzien zwloki naliczane b?d^ odsetki ustawowe.

§7-
1. Wydanie przedmiotu najmu Najemcy nast^pilo w dniu w stanie przydatnym
do umowionego uzytku, co Najemca niniejszym potwierdza.
2. Wynajmuj^cy ma prawo do kontroli obiektu.

1. Najemcy nie wolno dokonywac zmian przedmiotu najmu, w szczegolnosci dokonywac przebudowy
obiektu i innych przerobek i adaptacji.
2. Najemcy nie wolno oddawac przedmiotu najmu w podnajem lub do bezpJatnego uzywania.
3. Najemca musi stosowac si? do ogolnych zasad bhp, przepisow przeciwpozarowych i sanitamych,
a takze wewn?trznych reguiaminow i instrukcji dotycz^cych przedmiotu najmu oraz ponosi peJn^
odpowiedzialnosc za prawidtowe i bezpieczne korzystanie z przedmiotu najmu.
4. Najemca zobowi^zuje si? do uzywania obiektu okreslonego w §1 zgodnie zjego przeznaczeniem,
dokonywania biez^cych drobnych napraw Obiektu na swoj koszt, celem zachowania przedmiotu
najmu w stanie nie pogorszonym.

§9.
1. Po ustaniu stosunku najmu Najemca zobowi^any jest niezwlocznie zwrocic przedmiot najmu
Wynajmuj^cemu w stanie nie pogorszonym.
2. W przypadku niewykonania obowi^zku, o ktorym mowa w ust. 1, Najemca zobowi^zany b?dzie do
zapiaty Wynajmujqcemu wynagrodzenia z tytulu bezumownego korzystania z przedmiotu najmu w
wysokosci podwojnej stawki czynszu okre^lonej w § 6 ust. 1 umowy za kazdy rozpocz?ty miesi^c
bezumownego korzystania z przedmiotu najmu.
3. Do zapiaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 2, stosuje si? odpowiednio postanowienia § 6
ust. 3-5 umowy.

§ 10.
Za wszelkie skutki prowadzonej dziaJalnosci odpowiada Najemca.

§11.
W sprawach nieuregulowanych niniejsz^ umow^ zastosowanie maj^ przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12.
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§13.
Ewentualne spory powstale w zwi^ku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony poddadzg
rozstrzygni?ciu wiasciwego, ze wzgl?du na siedzib? Wynajmuj^cego, s^du powszechnego.

§ 14.
1. Umow? sporz^dzono w czterech jednobrzmi^cych egzemplarzach - 3 egzemplarze dia Wynajmujgcego
oraz 1 egzemplarz dla Najemcy.
2. Najemca wyraza zgod? na przetwarzanie danych osobowych w celach zwi^zanych z umow^.

Wynajmuj^cy: Najemca:



UMOWA NAJMU NR

zawarta w dniu pomi^dzy;
Gmin^ Minsk Mazowiecki ul.ChelmonskiegoM, 05-300 Minsk Mazowiecki, NIP 822-214-65-76
zwan^ dalej „Wynajmuj^cym", w imieniu ktorej na podstawie pelnomocnictwa Wojta Gminy Minsk
Mazowiecki -Antoniego Janusza Piechoskiego, dziala Dyrektor
w  Pan/i

a  z siedzibg w
NIP: reprezentowanym przez
zwanym dalej „NaJemc4",
o nast^puj^cej tresci:

§ 1-
1. Wynajmujqcy oswiadcza, ze dziala w imieniu Gminy Minsk Mazowiecki - z pelnomocnictwa Wojta
Gminy Minsk Mazowiecki wydanego w dniu r. - wiasciciela obiektu sali

o powierzchni uzytkowej mz, polozonej w zwanego dalej
przedmiotem najmu.
2. Stan techniczny oraz wyposazenie Obiektu, o ktorym mowa w ust. 1, stwierdzany b^dzie w protokole
przekazania. sporz^dzonym przez strony nie pozniej niz w terminie 3 dni od podpisania
umowy.

§2.
1. Wynajmuj^cy oddaje najemcy do uzywania przedmiot najmu okreslony w § 1 wraz z
wyposazeniem z przeznaczeniem na a najemca
przedmiot najmu przyjmuje w najem, stosownie do postanowien uchwafy Nr VI/37/11 Rady Gminy
Minsk Mazowiecki z dnia 28 kwietnia 2011 r. roku w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych
obiektow i urz^dzen uzytecznoki publicznej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 76, poz. 2405) oraz
zarz^dzenia Nr 30/2020 Wojta Gminy Minsk Mazowiecki z dnia 07 maja 2020r. w sprawie ustalenia
wysokosci oplat oraz okreslenia wzorow umow
2. Uzywanie przez najemc? obiektu, o ktorym mowa w § I nast^powac b^dzie w terminach i godzinach
okreslonych w harmonogramie najmu, stanowi^cym zal^cznik do niniejszej umowy.
3

§3.
Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, to jest od dnia do dnia
w godzinach

§4.
Wynajmuj^cy moze rozwi^zac niniejsz^ umow^ za miesi^cznym wypowiedzeniem, gdy:
1) Najemca uzywa Obiekt, ktory wymaga oproznienia w zwi^zku z koniecznosci^ rozbiorki, remontu lub
modernizacji budynku;
2) wskutek nadzwyczajnych okolicznosci nieznanych w dniu zawarcia niniejszej umowy Wynajmuj^cy
zmuszony jest zmienic przeznaczenie Obiektu, wywi^zac si? z przyj?tych zobowi^an;

3 )

§5.
W przypadku naruszenia postanowien niniejszej umowy przez Najemc?, Wynajmuj^cy moze rozwi^zac
umow? bez zachowania okresu wypowiedzenia, w szczegolnosci w przypadku, gdy:
1) pomimo pisemnego upomnienia, nadal uzywa Obiekt w sposob sprzeczny z umow^ lub niezgodnie z jego
przeznaczeniem lub zaniedbuje obowigzki, dopuszczaj^c do powstania szkod lub niszczy urz^dzenia
przeznaczone znajduj^ce si? wewn^trz i na zewnqlrz Obiektu;

2) jest w zwioce z zaplat^ czynszu lub innych oplat za uzywanie Obiektu, co najmniej za dwa pelne okresy
platnosci, mimo uprzedzenia go na pismie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego
miesi?cznego terminu do zaplaty zalegtych i biei^cych naleznosci;
3) wynajgl, podnajql albo oddal do uzywania Obiekt lub jego cz?sc bez wymaganej
zgody Wynajmuj^cego.

§6.
1 . Najemca zobowi^zany b?dzie do zaplaty Wynajmuj^cemu czynszu najmu za okres w
wysokosci (slownie: ) zlotych okreslonej zgodnie z zarz^dzeniem
Nr 30/2020 Wojta Gminy Minsk Mazowiecki z dnia 07 maja 2020r.w sprawie ustalenia wysokosci oplat oraz
okreslenia wzorow umow.

2. Wysokosc stawki moze wzrosn^c w przypadku zmiany zarz^dzenia, o ktorym mowa w ust. 1, przez Wojta



Gminy Minsk Mazowiecki.
3. Zaplata za wynajem nast^powac b^dzie w ci^gu 14 dni od dnia wystawienia rachunku na rachunek
bankowy Gminnego Zespolu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkol w Minsku Mazowieckim
rachunek Bank Spoldzielczy w Minsku Mazowieckim nr 12 9226 0005 0024 5238 2000 0010
4. Za dzieh zaplaty uwazany b^dzie dzien potwierdzenia dowodu wplaty przez bank lub poczt^.
5. Za kazdy dzien zwloki naliczane b^d^ odsetki ustawowe.

§7-
1. Wydanie przedmiotu najmu Najemcy nast^pito w dniu w stanie przydatnym
do umdwionego uzytku, co Najemca niniejszym potwierdza.
2. Wynajmuj^cy ma prawo do kontroli obiektu.

§8.
1. Najemcy nie wolno dokonywac zmian przedmiotu najmu, w szczegdlnosci dokonywac przebudowy
obiektu i innych przerobek i adaptacji.
2. Najemcy nie wolno oddawac przedmiotu najmu w podnajem lub do bezplatnego uzywania.
3. Najemca musi stosowac si? do ogolnych zasad bhp, przepisow przeciwpozarowych i sanitamych,
a takze wewn?trznych reguiaminow i instrukcji dotyczgcych przedmiotu najmu oraz ponosi pein^
odpowiedzialno^c za prawidiowe i bezpieczne korzystanie z przedmiotu najmu.
4. Najemca zobowi^zuje si? do uzywania obiektu okreslonego w §1 zgodnie zjego przeznaczeniem,
dokonywania biez^cych drobnych napraw Obiektu na sw6j koszt, celem zachowania przedmiotu
najmu w stanie nie pogorszonym.

§9.
1. Po ustaniu stosunku najmu Najemca zobowi^zany jest niezwiocznie zwrocic przedmiot najmu
Wynajmujgcemu w stanie nie pogorszonym.
2. W przypadku niewykonania obowi^zku, o ktorym mowa w ust. I, Najemca zobowi^zany b?dzie do
zaplaty Wynajmuj^cemu wynagrodzenia z tytulu bezumownego korzystania z przedmiotu najmu w
wysokosci podwojnej stawki czynszu okreslonej w § 6 ust. 1 umowy za kazdy rozpocz?ty miesi^c
bezumownego korzystania z przedmiotu najmu.
3. Do zaplaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 2, stosuje si? odpowiednio postanowienia § 6
ust. 3-5 umowy.

§ 10.
Za wszelkie skutki prowadzonej dziatalno^ci odpowiada Najemca.

§ 11-
W sprawach nieuregulowanych niniejsz^ umow^ zastosowanie maj^ przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12.
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 13.
Ewentualne spory powstale w zwi^zku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony poddadz^
rozstrzygni?ciu wlasciwego, ze wzgl?du na siedzib? Wynajmuj^cego, s^du powszechnego.

§ 14.
1. Umow? sporz^dzono w czterech jednobrzmi^cych egzemplarzach - 3 egzemplarze dla Wynajmuj^cego
oraz I egzemplarz dla Najemcy.
2. Najemca wyraza zgod? na przetwarzanie danych osobowych w celach zwi^zanych z umow^.

Wynajmuj^cy: Najemca:


