
 

 

 

     UMOWA NAJMU Nr ZP.6845…...2018 

lokalu użytkowego 

 

zawarta w dniu …………. 2018 r. 

pomiędzy Powiatem Raciborskim – Agencją Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na 

Zamku Piastowskim w Raciborzu z siedzibą w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz, (NIP 

6391982788.) zwaną/zwanym dalej Sprzedawcą (Wystawcą jest Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej  

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, ul. Zamkowa 2, 47-400 Racibórz) 

reprezentowaną/reprezentowanym przez: 

…………………………………………………, zwaną dalej „Wynajmującym" a 

 

 

 

……….., prowadzącym działalność gospodarczą 

………………………………………………..,  

zarejestrowaną pod nr ……………………..,NIP………, Regon…… 

zwanym dalej w dalszej części umowy „Najemcą" o następującej 

treści: 

 

§1 

1. Wynajmujący oddaje Najemcy do odpłatnego używania pomieszczenia lokalu użytkowego o pow. 317,10 

m
2
 , zlokalizowanego w piwnicach Domu Książęcego ( budynek „D”) Zamku Piastowskiego w Raciborzu, ul. 

Zamkowa 2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie gastronomii  

z zachowaniem warunków, określonych w przepisach odrębnych. 

2. Powierzchnia określona w pkt.1 nie obejmuje powierzchni „ogródka letniego”, która zostanie określona 

odrębnie, po złożeniu stosownego zapotrzebowania przez Najemcę na piśmie. 

 

 

§2 

Umowę zawiera się na czas nieoznaczony. 

 

§3 

1. Najemca zobowiązuje się do używania lokalu określonego w § 1 umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 

przestrzegając przepisów bhp i ppoż., a także w sposób niezakłócający działalności Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu ( Zamku). 

2. Najemca zobowiązuje się do dokonywania bieżących drobnych napraw przedmiotu  najmu na swój 

koszt, w celu zachowania przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym. 

3. Najemca dokona we własnym imieniu i na własny rachunek zakupu  i montażu wyposażenia lokalu 

gastronomicznego w zakresie uzgodnionym uprzednio przez strony bez prawa do dochodzenia roszczeń,                   

w tym zakresie wobec Wynajmującego. 

4. Najemca ma prawo dokonać nakładów zwiększających wartość przedmiotu najmu za zgodą i w zakresie 

uzgodnionym każdorazowo w formie pisemnej z Wynajmującym bez prawa do dochodzenia wobec niego 

roszczeń w tym zakresie. 

5. Bez zgody Wynajmującego Najemca nie może zmienić przeznaczenia przedmiotu najmu,                           

w szczególności dokonywać przebudowy pomieszczeń, innych przeróbek i adaptacji. 



6. Najemca  nie jest uprawniony do oddania przedmiotu najmu w podnajem ani do bezpłatnego używania 

osobom trzecim bez pisemnej zgody Wynajmującego. 

7. Umieszczanie jakichkolwiek reklam, szyldów  czy  oznaczeń  najemcy  na  zewnątrz i wewnątrz budynku 

wymaga uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego. 

8. Najemca zobowiązuje się prowadzić działalność gastronomiczną w lokalu w godzinach: 

      w dni robocze od …….. do ……., w soboty, niedziele i święta od …… do …….. 

9. Najemca jest zobowiązany do zapewnienia porządku  na dziedzińcu po zakończeniu pracy przez Punkt 

Informacji Turystycznej na Zamku Piastowskim w Raciborzu oraz zamknięcia dziedzińca zamkowego po 

zamknięciu lokalu, czyli bramy głównej i bramy wjazdowej przy baszcie.  

 

§4 

1. Wynajmujący zobowiązuje się wydać Najemcy przedmiot najmu określony w § l umowy w stanie 

przydatnym do umówionego użytku na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego, a najemca 

zobowiązuje się utrzymywać go w stanie niepogorszonym przez cały czas trwania umowy. 

2. Wynajmujący zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia na własny koszt wad  przedmiotu najmu, 

jeżeli wady te uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu najmu zgodnie z umową. 

3. Wynajmujący zapewni Najemcy dostęp do urządzeń sanitarnych znajdujących się w lokalu, dostawę do 

wynajmowanych pomieszczeń energii elektrycznej oraz wody. 

4. Wynajmujący ma prawo do kontroli przedmiotu najmu przy udziale Najemcy. 

5. Najemca zobowiązuje się udostępnić przedmiot najmu w celu kontroli osobie wskazanej przez 

Wynajmującego po uprzednim powiadomieniu go o terminie kontroli z 1-dniowym uprzedzeniem. 

6. Najemca zobowiązuje się zapewnić dostęp służbom serwisowym Wynajmującego do m.in. maszynowni windy, 

urządzeń ppoż , wentylacyjnych i in.  w celu przeprowadzenia niezbędnych, wymaganych umowami przeglądów 

okresowych i ewentualnych napraw.  

 

§5 

1. Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu miesięczny czynsz w wysokości : 

 

………………… zł netto ( czynsz nie obejmuje powierzchni „ogródka letniego”, który zostanie 

wyliczony oddzielnie na podstawie złożonego na piśmie zapotrzebowania) powiększony  

o  odpowiednią stawkę podatku VAT. 

Czynsz płatny jest w terminie do 10 - tego każdego miesiąca, przelewem na niżej podane konto 

Wynajmującego: GETIN NOBLE Bank S.A. 95 1560 1140 2368 0766 4000 0003 

2. Czynsz będzie waloryzowany  według średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni – corocznie w miesiącu następującym po miesiącu jego 

ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

3. Najemca zobowiązany jest również do wniesienia kaucji  w wysokości 10 000 zł, (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych 00/100), która będzie przeznaczona na pokrycie ewentualnych roszczeń 

Wynajmującego wynikających z realizacji umowy najmu. 

Kaucja płatna - w terminie 14 dni od podpisania umowy najmu, na rachunek nr: 86 1560 0013 2368 

0766 4000 0005 
4. Najemcę obciążają inne opłaty związane z eksploatacją przedmiotu najmu zgodnie  z wystawioną    na 

rzecz najemcy fakturą/rachunkiem, w szczególności koszty energii elektrycznej, wody według faktycznego 

zużycia (na podstawie wskazań podliczników – dot. zużycia energii elektrycznej i wody) z wyjątkiem 

wywozu nieczystości, które najemca organizuje we własnym zakresie. 

5. Wysokość stawek za opłaty dodatkowe, o których mowa w ust. 3 ulegają zmianie stosownie do zmian 

wprowadzonych przez dostawców i obowiązują z chwilą ich wprowadzenia. 

6. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie czynszu oraz innych opłat obciążających najemcę naliczane będą 



odsetki ustawowe. 

 

                                                                §6 

 

Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego – kwoty, odpowiadającej podatkowi od 

nieruchomości, powiększonej o podatek należny VAT w odpowiedniej stawce,  który Wynajmujący uiszcza od 

lokalu, o którym mowa w §1ust.1, za okres trwania niniejszej umowy. 

 

 

§7 

1. Najemca zobowiązany jest do posiadania polisy ubezpieczeniowej OC z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej, rozszerzonej o klauzulę OC Najemcy z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 250 tys. 

zł. 

2. Kserokopię wykupionej i opłaconej polisy Najemca dostarczy Wynajmującemu najpóźniej do dnia 

rozpoczęcia działalności gospodarczej w lokalu gastronomicznym, o którym mowa w §1. 

 

 

§8 

 

1. Wynajmującemu służy prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania terminów 

wypowiedzenia, w przypadku: 

a) zalegania przez najemcę z zapłatą czynszu lub opłat, których mowa w § 5 w ust. 3  za dwa  kolejne 

okresy płatności, 

b) oddania przedmiotu najmu w podnajem, albo do bezpłatnego używania osobom trzecim bez zgody 

Wynajmującego, 

c) używania przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z umową lub przeznaczeniem. 

2. Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu  wypowiedzenia. 

3. Zgodną wolą stron umowa może zostać rozwiązana w każdej chwili.  

4. W razie rozwiązania umowy najmu, Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego  wydania 

przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym. Najemca nie jest odpowiedzialny za zużycie rzeczy będące 

wynikiem prawidłowego używania. 

5. Podstawą ustalenia stanu technicznego lokalu  będzie protokół odbiorczy sporządzony i podpisany przez 

obie strony niezwłocznie po wydaniu przedmiotu najmu. 

 

§9 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy 

kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie spory na tle wykonywania umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd Cywilny w Raciborzu. 

4. Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 

§10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Najemcy i Wynajmującego. 

Umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano. 

 

 

          NAJEMCA:       WYNAJMUJĄCY 

 
 


