
UMOWA NAJMU Nr PPN.6845.17.2020 


W dniu .1. czerwca 2020 r. w siedzibie Urzydu Miasta Garwolin przy ulicy Staszica 15 
pomiydzy: 
Miastem Garwolin reprezentowanym przez Burmistrz Miasta - Paniq Marzeny Swieczak, przy 
kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Pani Katarzyny Nozdryn - Plotnickiej, zwanym dalej 
"Wynajmujqcym", 
a Pani~ zamieszkalq legitymujqcq siy 
dowodem osobistym (m dowodu nr ), waznym do dnia 

zwanq dalej "Najemcq" zostala zawarta umowa najmu nastypujqcej tresci: 
§ 1 

Wynajmujqcy oddaje a Najemca przyjmuje w najem teren polozony w Garwolinie przy 
ul. Aleja Legionow 0 powierzchni 15 m 2, stanowi~cy cz~sc dzialki ewidencyjnej nr 892/18, 
na kt6rym zlokalizowany jest garaz metalowy. 

§2 
1. Czas trwania najmu strony ustalajq na okres 3 lat, tj. od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 


31 maja 2023 r. 

2. W czasie trwania umowy kaZda ze stron moze jq wypowiedziec z zachowaniem 


trzymiesiycznego terminu wypowiedzenia. 

3. Wynajmujqcy zastrzega sobie mozliwosc rozwiqzania niniejszej umowy, bez okresu 


wypowiedzenia, jezeli Najemca dopusci siy naruszeil postanowieil umowy. 

4. W takim przypadku Najemca jest zobowiqzany opuscic nieruchomosc w terminie wskazanym 


przez Wynajmujqcego. 


§ 3 
1. Roczny czynsz za wynajmowany teren okreSlony w § 1 niniejszej umowy wynosi: 170,52 zl 


(slownie: sto siedemdziesiqt zlotych i piycdziesiqt dwa grosze), w tym podatek VAT. 

2. Czynsz nalezy wplacic w kasie Urzydu Miasta Garwolina lub na rachunek bankowy Miasta 

Garwolina: Bank Sp6ldzie1czy w Garwolinie Nr 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010, w 
nastypujqcych terminach: 

- Do dnia 31.07.2020 r. czynsz za 2020 r. - 99,47 zl, 

- Do dnia 31.03.2020 r. czynsz za 2021 r. - 170,52 zl, 

- Do dnia 31.03.2020 r. czynsz za 2022 r. - 170,52 zl, 

- Do dnia 31.03.2023 r. czynsz za 2023 r. -71,05 zl. 


3. W przypadku zmiany wysokosci stawki podatku VAT (23 %) Najemca zobowiqzany jest 
uiszczac czynsz z aktualnq stawkq podatku. 

4. Najemca nie moze potrqcac z czynszu zadnych kwot z tytulu roszczeil wobec Wynajmujqcego. 
5. W przypadku niezaplacenia czynszu w terminie, Najemcajest zobowiqzany do zaplacenia bez 

dodatkowego wezwania, opr6cz kwoty czynszu, r6wniez odsetek przewidzianych prawem. 
6. Wynajmujqcy zastrzega sobie mozliwosc zmiany czynszu do wysokosci ustalonej przez 

Burmistrza Miasta w drodze zarzqdzenia. 0 zmianie czynszu Najemca zostanie 
poinformowany w formie jednostronnego oswiadczenia Wynajmujqcego najp6Zniej 
najeden miesiqc przed terminem obowiqzywania nowych stawek za wynajem gruntu. 

§4 
Podatki, oplaty oraz inne naleznosci zwiqzane z wynajmowanym terenem obciqZajq Najemcy. 



§ 5 

1. Najemca zobowi~any jest do wykorzystywania przedmiotu najmu zgodnie z jego 
przeznaczeniem wskazanych w § 1 i warunkami niniejszej umowy oraz utrzymywac 
go w nalezytym stanie i porz~dku. 
2. W celu wykonania robot budowlanych zwi~zanych z budow~, przebudow~ modernizacj~ lub 
remontem infrastruktury technicznej znajduj~cej siy w gruncie pod garaZem metalowym, 
Najemca zobowi~zany jest udostypnic grunt na odpowiedni czas niezbydny do wykonania w/w 
czynnosci, okreslony przez wlasciwego gestora sieci. 

§6 
Poddzierzawianie, podnajmowanie terenu w calosci lub w czysci lub oddanie do bezplatnego 
uzywania osobie trzeciej wymaga pisemnej zgody Wynajmuj~cego. 

§7 
1. Po wygasniyciu umowy lub na skutek wczesniejszego rozwi~zania, w terminie 14 dni, 

Najemca zobowi~zany jest we wlasnym zakresie i na swoj koszt usun~c garaz metalowy 
i doprowadzic grunt do stanu pierwotnego. 

2. W przypadku nie wywi~zania siy z obowi~zku Najemcy opisanego w ust. 1, 
Wynajmuj~cy wykona to sam, a kosztami obci~zy Najemcy. 

3. Przy zwrocie przedmiotu najmu Najemcy nie sluzy prawo z~dania zwrotow nakladow 
poniesionych w zwi~zku z modernizacj~ obiektu budowlanego, 0 ktorym mowa w § 1. 

§ 8 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj~ formy pisemnej. 

§9 
W sprawach nieuregulowanych rumeJsz~ umow~ maN zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

§1O 
Spory mog~ce wynikn~c w zwi~zku z wykonaniem umowy strony poddaj~ rozstrzygniyciu 
wlasciwym rzeczowo s~dom powszechnym. 

§ 11 
Niniejsza umowa zostala sporz~dzona w trzech jednobrzmi~cych egzemplarzach, z ktorych jeden 
otrzymuje Najemca, a dwa Wynajmuj~cy. 
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