UMOWA PODNAJMU CZĘŚCI LOKALU UŻYTKOWEGO

Zawarta w dniu ..................... r. w /miejscowość/ ..............................................pomiędzy: 
..............................................................................................
                                          /imię i nazwisko/
..............................................................................................
                                     zam. w /miejscowość/
przy ul ................................................ Nr ..........................., legitymującym/ą się dowodem osobistym /nr i seria dowodu osobistego/ ..................................................., /wykonującym/ą wolny zawód/ .......................................................
NIP ........................................................................................
zwanym dalej "Wynajmującym",

a

.........................................................................................
                                        /imię i nazwisko/
.........................................................................................
                                    zam. w /miejscowość/
przy ul ..................................................... Nr ......................., legitymującym/ą się dowodem osobistym /nr i seria dowodu osobistego/ ................................................., /wykonującym/ą wolny zawód/ ................................................
NIP .................................................................................
zwaną dalej "Podnajemcą", treści następującej:

	§ 1

1. Wynajmujący oświadcza, iż jest najemcą lokalu położonego w /miejscowość/ ................................... przy ul. ........................................................., składającego się z ....................... pomieszczeń o łącznej powierzchni ............................... m2. 
2. Wynajmujący jest najemcą przedmiotowego lokalu na podstawie umowy z dnia .................................................... r. zawartej ................................................. i posiada zgodę na podnajem tego lokalu wyrażoną w tej samej umowie przez .............................................................................................. 

	§ 2

Wynajmujący oddaje w podnajem dwa pomieszczenia o powierzchni 15 m2 i 26 m2, wchodzące w skład lokalu opisanego w § 1 pkt. 1 niniejszej umowy. 

	§ 3

Wynajmujący wyraża zgodę na korzystanie przez Podnajemcę z wody, energii elektrycznej i urządzeń sanitarnych. 

	§ 4
		
Podnajemca oświadcza, iż przyjmuje bez zastrzeżeń przedmiot umowy w takim stanie, w jakim się on znajduje w chwili zawarcia umowy. 

	§ 5

Podnajemca będzie płacił wynajmującemu czynsz z góry w wysokości ............... zł /słownie/ ................................................................................... złotych miesięcznie, powiększony o podatek VAT, do 5-go dnia każdego miesiąca na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wynajmującego. 

	§ 6

Wynajmujący zobowiązuje się na własny koszt doprowadzić do jednego z pomieszczeń zajmowanych przez Podnajemcę odrębne podłączenie telefoniczne, a Podnajemca - płacić na bieżąco rachunki telefoniczne za podłączony aparat. 

	§ 7

Podnajemcy nie wolno dokonywać żadnych zmian w przedmiocie umowy bez pisemnej zgody Wynajmującego. 

	§ 8

Podnajemcy nie wolno obciążyć przedmiotu najmu jakimkolwiek prawem osoby trzeciej. 

	§ 9

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

	§ 10

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności. 

	§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, a ewentualne spory wynikłe z jej stosowania poddaje się rozstrzygnięciu sądu polubownego działającego przy ............................................... z siedzibą w ...................................................................................... przy ul ............................................................................................. 

	§ 12

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