UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO
	/wzór nr 1/

zawarta w dniu ................................ w /miejscowość/ ........................................................ pomiędzy: 

/np. Gminą/ .................................................................... , reprezentowaną przez: 
1) ............................................................................................. - /stanowisko służbowe/ ................................................. , 
2) ............................................................................................. - /stanowisko służbowe/ .................................................
zwaną dalej "Wynajmującym",	

a

/oznaczenie firmy/ ......................................... z siedzibą w .................................................., 
ul. ............................................................................., wpisaną do rejestru handlowego
(lub Krajowego Rejestru Sądowego) prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w ............................................ wydział ...........................................................
pod numerem RHB ...................................... /lub oznaczenie KRS/ .....................................; 
NIP ................................................................., 
reprezentowaną przez: 
1) ....................................................................................................., /np.,członka zarządu uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji spółki/
zwanego dalej "Najemcą". 

	§ 1

Wynajmujący oświadcza, iż jest właścicielem nieruchomości położonej 
w .................................................. przy ul. ......................................... Nr .......................,
dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW ......................................
przez Sąd Rejonowy w /oznaczenie sądu/ ........................................................................... 

	§ 2

Wynajmujący oddaje w najem Najemcy pomieszczenie znajdujące się w budynku położonym na opisanej w § 1 nieruchomości, które stanowi wydzielony lokal użytkowy oznaczony nr .................. powierzchni .................................. m2. 
	§ 3

Wynajmowany lokal będzie wykorzystywany przez Najemcę do ................................................................................................................ prowadzenia  sprzedaży produktów Spółki.

	§ 4

1. Najemca będzie płacić Wynajmującemu czynsz najmu w wysokości ............................. zł /słownie:/ ...................................................................................... złotych miesięcznie powiększony o podatek VAT, na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wynajmującego. 
2. Czynsz płatny będzie z góry do 10-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego. 

	§ 5

1. Wynajmujący zobowiązuje się zapewnić Najemcy: 
a) dostarczanie energii elektrycznej, 
b) dostarczanie ciepłej i zimnej wody, 
c) odprowadzanie ścieków, 
d) założenie odrębnej linii telefonicznej. 

2. Najemca jest zobowiązany regulować należności za wymienione świadczenia 
bezpośrednio Wynajmującemu. 

	§ 6

Najemca zobowiązuje się, że z chwilą opuszczenia lokalu pozostawi go w stanie nie pogorszonym. 

	§ 7

Wszelkie zmiany w lokalu planowane przez Najemcę muszą być uzgadniane z Wynajmującym i wymagają jego pisemnej zgody. 

	§ 8

Najemca zobowiązuje się przeprowadzać na własny koszt bieżącą konserwację lokalu. 

	§ 9

Najemca zobowiązuje się nie oddawać przedmiotowego lokalu w podnajem osobom trzecim. 

	§ 10

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od ................................................. r. do................................................................................. r. 

	§ 11

Wynajmujący ma prawo jednostronnego rozwiązania umowy, jeśli Najemca zalegałby z czynszem przez kolejne trzy miesiące bądź naruszałby istotne postanowienia umowy. 

	§ 12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

	§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, zaś wszelkie spory wynikające z jej stosowania poddaje się rozstrzygnięciu sądów powszechnych. 

	§ 14

Umowę sporządzono w ................ /słownie/ ..................................................................... 
jednobrzmiących egzemplarzach, po ............................................... dla każdej ze stron. 
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