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Załącznik Nr 1 do  

Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich 

na terenie gminy Aleksandrów Kujawski 

 

UMOWA NAJMU 

 

Zawarta w dniu …………. roku w Aleksandrowie Kujawskim pomiędzy: 

Panem ……… 

Zam. ………………………………………… 

Legitymującym/ą się dowodem osobistym seria nr ..................................................................... 

Wydanym przez ........................................................................................................................... 

Zwanym dalej „Najemcą”, 

a Gminą Aleksandrów Kujawski z siedzibą ul. Słowackiego 12, 87- 700 Aleksandrów Kujawski, NIP 891-

156-02-80 REGON 910866413  

reprezentowaną przez Pana Andrzeja Olszewskiego – Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski 

przy kontrasygnacie Pana Marka Buczko - Skarbnika Gminy Aleksandrów Kujawski 

zwaną dalej „Wynajmującym”, o następującej treści: 

§ 1. 

Wynajmujący wynajmuje Najemcy świetlicę wiejską w miejscowości ………….., wraz z wyposażeniem, z 

przeznaczeniem na ……………….. 

§ 2. 

Umowa zawarta na czas określony od godziny ……… dnia ……… r. 

do godziny ………. dnia ………… r. 

§ 3. 

1. Najemca zobowiązuje się w stosunku do Wynajmującego do zapłaty czynszu najmu za wynajęcie 

świetlicy wiejskiej w wysokości ………… złotych (słownie: ………..) – termin płatności 4 dni przed 

wydaniem obiektu. 

2. Kwoty, o których mowa w ust. 1 Najemca zobowiązany jest wpłacić na podstawie wystawionego 

dokumentu księgowego na podane przez Wynajmującego konto Urzędu Gminy w Aleksandrowie 

Kujawskim. 

3. Czynsz najmu obejmuje tzw. opłatę eksploatacyjną obejmującą koszty zużycia energii, opału, wody na 

podstawie obowiązujących stawek za poszczególne media oraz wytworzone nieczystości stałe i 

płynne. 

§ 4. 

1. Wydanie świetlicy wiejskiej nastąpi w dniu ……….r. o godzinie ……. w stanie przydatnym do 

umówionego użytku. 

2. Zwrot świetlicy wiejskiej nastąpi w dniu ……… godzinie ……….. w stanie niepogorszonym. 
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3. W przypadku braku zwrotu świetlicy wiejskiej w terminie z ust. 2, za dodatkowe dni i godziny najmu 

Najemca zobowiązany będzie do zapłaty Wynajmującemu za faktyczny okres najmu po stawkach 

określonych w „Regulaminie korzystania ze świetlic wiejskich oraz ustalenia stawek za wynajem 

świetlic wiejskich na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski” – załącznik nr 3. 

§ 5. 

Najemca ponosi odpowiedzialność za wyposażenie znajdujące się w świetlicy oraz bezpieczeństwo osób 

przebywających w świetlicy. Najemcy nie wolno dokonać zmian przeznaczenia lokalu ani oddawać lokalu w 

podnajem lub do bezpłatnego użytkowania. 

§ 6. 

1. Po ustaniu stosunku najmu Najemca zobowiązuje się zwolnić niezwłocznie przedmiot najmu w stanie 

niepogorszonym. 

2. Najemca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie mienia, w tym działanie osób trzecich, jeśli w 

wyniku ich działania powstały szkody materialne. 

3. Najemca winien naprawić powstałe szkody w terminie wskazanym przez Wynajmującego. 

4. W przypadku niezastosowania się do powyższych postanowień, szkoda zostanie naprawiona przez 

Wynajmującego, a Najemca będzie zobowiązany do zwrotu kosztów naprawy w terminie określonym 

w wezwaniu do zapłaty. 

§ 7. 

Najemca oświadcza, że zapoznał się z „Regulaminem korzystania ze świetlic wiejskich oraz ustalenia stawek 

za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski” i przyjmuje jego postanowienia 

jako wiążące w ramach przedmiotowej umowy. 

§ 8. 

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

postanowienia „Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich oraz ustalenia stawek za wynajem świetlic 

wiejskich na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski”. 

§ 9. 

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 10. 

Umowę porządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Wynajmującego i jeden dla 

Najemcy. 

 

NAJEMCA          WYNAJMUJACY 

 

 

 

 

 

 


