
U M O W A nr ………………….. 
NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO 

poło żonego w Legnicy w Rynku 17-18 
 
W dniu ……………………, pomiędzy Gminą Legnica, Pl.Słowia ński 8, NIP 691-00-11-742 - 
Zarz ądem Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy , ul.Zielona 7, reprezentowanym 
przez: 
Dyrektora   - Janusza Hawryluka 
zwaną w tre ści umowy “Wynajmuj ącym”, 
a 
……………………. 
z siedzib ą: ……………….., NIP–………………., REGON–………………., Organ rejestrowy:………………… 
zwaną dalej w tre ści umowy “Najemc ą”, została zawarta umowa o nast ępuj ącej 
tre ści:  

§ 1 
1. Wynajmuj ący oddaje w najem Najemcy lokal u żytkowy poło żony w Legnicy w Rynku 
17-18 o powierzchni  193,00m2 (w tym piwnica o pow. 46,97m2).  
2. Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi zał ącznik nr 1 do umowy najmu. 
3. Osobą upowa żnion ą do podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 2 ze  strony 
Wynajmuj ącego jest: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
§ 2 

1. Najemca na podstawie przetargu z dnia …………… płaci ć b ędzie Wynajmuj ącemu 
czynsz płatny w terminie do 25 dnia ka żdego miesi ąca, liczony nast ępuj ąco: 
 

jednostkowa stawka czynszu netto x powierzchnia lok alu = czynsz netto + VAT 
zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami 
- za powierzchni ę 146,03m2: 
……zł/m2 x 146,03m2 = ………… zł + VAT zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami,  
- za powierzchni ę 46,97m2: 
5,00zł/m2 x 46,97m2 = 234,85zł + VAT zgodnie z obow i ązuj ącymi przepisami,                
Stawki czynszu nie obejmuj ą podatku od nieruchomo ści – na Najemcy spoczywa 
obowi ązek ponoszenia wszelkich podatków, w szczególno ści podatku od 
nieruchomo ści. 
2. Jednostkowa  stawka czynszu netto najmu podlega waloryzacji nie cz ęściej ni ż 
co sze ść miesi ęcy o wska źnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług 
konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS. Dokonana na t ej podstawie zmiana czynszu 
nie wymaga zmiany umowy. 
3. Jednostkowa stawka czynszu nie mo że by ć ni ższa od minimalnej stawki czynszu 
ustalanej corocznie przez Wynajmuj ącego dla danego typu podmiotów. O zmianie 
stawki minimalnej i wynikaj ącej st ąd zmianie jednostkowej stawki czynszu 
Wynajmuj ący poinformuje Najemc ę odr ębnym pismem. Dokonana na tej podstawie 
zmiana czynszu nie wymaga zmiany umowy. 
4. Najemca lokalu u żytkowego oprócz czynszu okre ślonego w ust.1 winien wnosi ć 
dodatkowe opłaty: 
1). opłat ę za dostaw ę wody i odprowadzenie ścieków liczon ą nast ępuj ąco:   
a). na pokrycie kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków Najemca wnosi ć 
będzie co miesi ąc zaliczk ę ustalan ą przez Wynajmuj ącego, w terminie do 25 dnia 
każdego miesi ąca,  
b). dla potrzeb ustalenia miesi ęcznej zaliczki za wod ę i ścieki ustala si ę 
średnie zu życie wody i ścieków w lokalu w ilo ści ……… m3/miesi ąc 
c). na dzie ń spisania umowy stawki opłat wynosz ą: 

-za dostaw ę wody – 4,96zł/m3  + podatek VAT zgodnie z obowi ązuj ącymi 
przepisami, 
-za odprowadzanie ścieków – 6,47zł/m3 + podatek VAT zgodnie z obowi ązuj ącymi 
przepisami  

d). rozliczenia rzeczywistych kosztów zu życia wody i odprowadzania ścieków 
przypadaj ących na lokal u żytkowy Wynajmuj ący dokonywa ć b ędzie w okresie 
obowi ązywania umowy najmu nie cz ęściej ni ż raz na 6 m-cy oraz ka żdorazowo w 
przypadku rozwi ązania umowy najmu – na dzie ń wydania lokalu lub jego sprzeda ży 
lub zmiany cen jednostkowych, na podstawie odczytów  wodomierzy w lokalu 



użytkowym, rozlicze ń otrzymywanych od wspólnoty w przypadku gdy lokal z najduje 
si ę w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej i na zasadach st osowanych w Zarz ądzie 
Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy; termin płatno ści nale żności z rozliczenia 
kosztów rzeczywistych ustala si ę na 14 dni od daty wystawienia faktury  
e). opłat ę abonamentow ą za wodomierz główny w wysoko ści 1,00zł netto miesi ęcznie 
+ podatek VAT zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami, płatn ą w terminie do 25 dnia 
każdego miesi ąca  
2). opłat ę za dostaw ę energii elektrycznej – umowa indywidualna zawarta 
bezpo średnio z dostawc ą, 
3). opłat ę za dostaw ę energii cieplnej – naliczan ą comiesi ęcznie w wysoko ści 
wyliczonej zgodnie z obowi ązuj ącym w ZGM regulaminem rozliczania kosztów 
energii cieplnej, na podstawie dokumentów ksi ęgowych otrzymanych od Wspólnoty 
Mieszkaniowej; opłata ta podlega okresowemu rozlicz eniu po otrzymaniu 
kompletnych i prawidłowych dokumentów rozliczeniowy ch od Wspólnoty w terminie 
14 dni od daty wystawienia faktury, 
4). opłat ę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z U chwałami Rady 
Miejskiej Legnicy dotycz ącymi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
liczon ą wg danych lokalu i składników opłat:  
− stawka opłaty:  
 odpady niesegregowane (zmieszane):    86,70 zł/m3 
 odpady surowcowe (suche):      43,35 zł/m3 
− krotno ść wywozu w miesi ącu odpadów niesegregowanych (zmieszanych): 4,33  
− krotno ść wywozu w miesi ącu odpadów surowcowych (suchych):   2,165  
− czynsz za najem pojemników/kontenerów na odpady: 2, 40 zł/osob ę pracuj ącą 

 
WYLICZENIE OPŁATY MIESI ĘCZNEJ NETTO: 
-zmieszane: 
……………………………… 
-suche: 
……………………………… 
-czynsz za najem pojemników/kontenerów na odpady: 2 ,40 zł x ……… os. = ……… zł 
Razem – ………… zł netto + VAT zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami, płatn ą                  
w terminie do 25 dnia ka żdego miesi ąca 
5. Zmiana opłat: 
1). za wod ę i odprowadzenie ścieków oraz centralne ogrzewanie nast ępuje na 
podstawie zmiany norm lub cen jednostkowych i nie w ymaga zmiany tre ści umowy, 
2). za gospodarowanie odpadami komunalnymi nast ępuje na podstawie zmiany 
stosownej uchwały Rady Miejskiej Legnicy oraz zmian : liczby osób pracuj ących, 
sposobu odprowadzenia odpadów komunalnych (selektyw ny/nieselektywny), stawek 
opłat za odbiór odpadów komunalnych, ilo ści wytworzonych odpadów, krotno ści 
wywozu w miesi ącu oraz czynszu za najem pojemników/kontenerów na o dpady i nie 
wymaga zmiany tre ści umowy.  

§ 3 
Najemca  będzie wykorzystywał lokal na działalno ść …………………………………… (z wyłączeniem 
działalno ści w zakresie dystrybucji, obrotu i handlu środków psychoaktywnych, 
nieobj ętych ustaw ą o przeciwdziałaniu narkomanii, gier losowych, zakł adów 
wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach  o niskiej wygranej). 
 

§ 4 
1. Najemcy znany jest stan techniczny lokalu. 
2.Koszty remontu lub przystosowywania lokalu a w tra kcie trwania umowy 
wykonywania nakładów, w tym nakładów okre ślonych w art. 681K.C., remontów, 
adaptacji, modernizacji i ulepsze ń, nakładów koniecznych, w tym wynikaj ących                
z przepisów ppo ż., zmiany struktury wynaj ętego lokalu, a tak że zainstalowania                    
w nim urz ądze ń technicznych ponosi Najemca i nie przysługuje Mu z  tego tytułu 
roszczenie o zwrot nakładów czy te ż roszczenie o zaliczenie ich w poczet 
czynszu. W przypadku przekazania lokalu do ZGM Legn ica Najemca pozostawia  
lokalu te nakłady i nie przysługuje Mu roszczenie o  zapłat ę sumy odpowiadaj ącej 
ich warto ści w dniu zako ńczenia najmu lub wydania lokalu. 
3.Najemca przy wykonywaniu nakładów okre ślonych w ust.2 zobowi ązany jest do: 
1) zasi ęgni ęcia opinii o dostosowaniu lokalu do wymogów sanitar nych, ppo ż. oraz 
potrzeb osób niepełnosprawnych i innych wymaganych przy prowadzeniu danej 



działalno ści, jak równie ż uzyskania pozwolenia na modernizacj ę oraz zmian ę 
sposobu u żytkowania lokalu, 
2) uzyskania warunków technicznych przył ączenia energii elektrycznej i 
poniesienia ewentualnych kosztów z tym zwi ązanych, zawarcia umowy z dostawc ą 
energii elektrycznej i wniesienia opłaty przył ączeniowej, 
3) uzyskania, w oparciu o zatwierdzon ą przez Wynajmuj ącego dokumentacj ę 
okre ślaj ącą zakres remontów i ulepsze ń oraz dost ępność lokalu dla osób 
niepełnosprawnych, pisemnej zgody Wynajmuj ącego, 
4. Wszelkich koniecznych uzgodnie ń z innymi jednostkami dotycz ących lokalu 
użytkowego Najemca dokonuje we własnym zakresie i na własny koszt. 
 

§ 5 
1. Wszelkie opłaty nale ży wnosi ć na rachunek Wynajmuj ącego – Zarz ąd Gospodarki 
Mieszkaniowej w Legnicy – nr 35 1090 2066 0000 0005  4200 0052.  
2.Za nieterminowe regulowanie zobowi ązań b ędą naliczane odsetki ustawowe za 
opóźnienie w transakcjach handlowych. 
3.W przypadku opó źnienia z zapłat ą zobowi ązań Wynajmuj ącemu przysługuje prawo 
wprowadzenia zryczałtowanej rekompensaty za koszty odzyskiwania nale żności                    
w wysoko ści równowarto ści 40 euro. Zgodnie z ustaw ą z dnia 8 marca 2013 r.                 
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U . 2013 poz. 403 z pó ź.zm.) 
Wynajmuj ącemu bez wezwania, przysługuje od Najemcy z tytułu rekompensaty za 
koszty odzyskiwania nale żności równowarto ść kwoty 40 euro przeliczonych na 
złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank  Polski 
ostatniego dnia roboczego miesi ąca poprzedzaj ącego miesi ąc, w którym 
świadczenie pieni ężne stało si ę wymagalne. W przypadku gdy koszty odzyskiwania 
nale żności poniesione z tytułu opó źnie ń w zapłacie w transakcji handlowej 
przekrocz ą ww. kwot ę Wynajmuj ącemu przysługuje zwrot tych kosztów, w tym 
kosztów post ępowania s ądowego, pomniejszonych o t ę kwot ę. Ww. postanowienia 
obowi ązuj ą równie ż po rozwi ązaniu niniejszej umowy. 
4.Kwoty wnoszone przez Najemc ę w pierwszej kolejno ści b ędą zaliczane na 
pokrycie zaległo ści z tytułu czynszu i opłat, odszkodowania za bezum owne 
korzystanie z lokalu oraz odsetek okre ślonych w ust.2, zryczałtowanej 
rekompensaty za koszty odzyskiwania nale żności okre ślonej w ust.3 wg kolejno ści 
ich powstawania. 
5. W przypadku rozwi ązania umowy najmu kwoty wnoszone na poczet opłat 
naliczanych z tytułu u żytkowania lokalu w pierwszej kolejno ści b ędą zaliczane 
na pokrycie zaległo ści z tytułu czynszu i opłat, odszkodowania za bezum owne 
korzystanie z lokalu oraz odsetek okre ślonych w ust.2, zryczałtowanej 
rekompensaty za koszty odzyskiwania nale żności okre ślonej w ust.3 wg kolejno ści 
ich powstawania. 
6. Najemca lub korzystaj ący z lokalu bez tytułu prawnego zapłaci dodatkowe 
opłaty za okres zajmowania lokalu tak że w przypadku, gdy zostan ą one rozliczone 
po rozwi ązaniu umowy i wydaniu lokalu. 

 
§ 6 

Najemca ponosi pełn ą odpowiedzialno ść z tytułu zajmowania lokalu,                            
w szczególno ści: 
1) za ewentualne szkody powstałe w przedmiocie umowy, 
2) za szkody wyrz ądzone osobom trzecim w zwi ązku z prowadzon ą przez siebie 
działalno ści ą i korzystaniem z przedmiotu najmu, 
3) za szkody wyrz ądzone osobom trzecim w zwi ązku z nienale żytym u żytkowaniem 
przedmiotu niniejszej umowy, 
4) za szkody wyrz ądzone osobom trzecim przez przedmioty znajduj ące si ę                       
w przedmiocie umowy, 
5) za prowadzenie swojej działalno ści gospodarczej w przedmiocie najmu, 
zwłaszcza w zakresie wymaga ń stawianych przez takie instytucje jak Pa ństwowa 
Inspekcja Sanitarna, Pa ństwowa Inspekcja Pracy itp. 
6) za szkody zwi ązane z nienale żytym wykonywaniem prac remontowych lub 
przystosowywaniem lokalu i wykonywaniem nakładów, o  których mowa w §4 
niniejszej umowy. 

 
§ 7 

1. Po ustaniu najmu, Najemca jest zobowi ązany przekaza ć lokal opró żniony,                   



w nale żytym stanie technicznym. Napisy i reklamy winny by ć zlikwidowane. 
2. Do czasu doprowadzenia lokalu do stanu, o którym mo wa w ust. 1 Wynajmuj ący 
nalicza ć b ędzie odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokal u w wysoko ści 
dotychczas płaconego czynszu i dodatkowych opłat br utto.  

 
§ 8 

Najemca zobowi ązany jest do: 
1). prowadzenia działalno ści okre ślonej w §3, ust.1 umowy, 
2). uzyskania zgody Wynajmuj ącego do wykorzystania lokalu na inny cel ni ż 
okre ślony w §3 umowy i zawarcia stosownego aneksu, 
3). uzyskania zgody Wynajmuj ącego na oddanie w cało ści lub cz ęści lokalu osobie 
trzeciej do bezpłatnego u żytkowania lub w podnajem, 
4). legalizowania wodomierzy lub ich wymiany we własnym  zakresie i na koszt 
własny, w terminach i okresach okre ślonych w obowi ązuj ących przepisach, 
5). udost ępniania przedmiotu najmu w sprawach dotycz ących cz ęści wspólnych 
nieruchomo ści, a w szczególno ści w przypadku wykonywania robót i dokonywania 
przegl ądów. 

 
§ 9 (zabezpieczenie) 

1.  (kaucja gotówkowa) 
1.Celem zabezpieczenia opłat czynszowych i świadcze ń dodatkowych oraz 
odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu , w  przypadku rozwi ązania umowy 
najmu  a tak że zwrotu kosztów za ewentualne szkody w lokalu nie spowodowane 
zwyczajnym jego u żywaniem Najemca zło żył Wynajmuj ącemu kaucj ę                            
w wysoko ści .....zł. 
2.Kaucja zostanie zaliczona  na poczet zaległo ści w przypadku rozwi ązania 
umowy. 
3.Kaucja w wysoko ści nominalnej (bez oprocentowania podlega zwrotowi z chwil ą 
wydania lokalu w nale żytym stanie i bez zaległo ści) .  
 
2.  ( weksel) 
Celem zabezpieczenia opłat czynszowych i świadcze ń dodatkowych oraz 
odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu u żytkowego, w przypadku 
rozwi ązania umowy najmu a tak że zwrotu kosztów za ewentualne szkody w lokalu 
niespowodowane zwyczajnym jego u żywaniem Najemca zło żył Wynajmuj ącemu, 
zabezpieczenie do umowy w formie weksla in blanco b ez protestu por ęczonego 
przez dwóch por ęczycieli i zapewnienia mał żonków o wyra żeniu zgody na 
podpisanie weksla. Płatno ść weksla nast ąpi z chwil ą powstania zaległo ści 
czynszowych i świadcze ń. Zło żony weksel podlega zwrotowi z chwil ą wydania 
lokalu bez zaległo ści. 
 
3.  (dobrowolne poddanie si ę egzekucji) 
1.Celem zabezpieczenia: opłat czynszowych i świadcze ń dodatkowych, 
odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu u żytkowego w przypadku 
rozwi ązania umowy najmu, zryczałtowanej rekompensaty za k oszty odzyskiwania 
nale żności naliczanej zgodnie z ustaw ą z dnia 8.03.2013r. o terminach zapłaty w 
transakcjach handlowych (Dz.U. 2013 poz. 403 z pó ź.zm.) oraz kosztów opłaty 
notarialnej z tytułu o świadczenia o wyst ąpieniu wszystkich zdarze ń, od których 
uzale żniono obowi ązek poddania si ę egzekucji a tak że zwrotu kosztów za 
ewentualne szkody w lokalu nie spowodowane zwyczajn ym jego u żywaniem Najemca 
zło żył Wynajmuj ącemu zabezpieczenie do umowy, tj. dobrowolne poddan ie si ę 
egzekucji (w formie aktu notarialnego) na podstawie  art.777, §1, pkt 5 Kodeksu 
post ępowania cywilnego, do kwoty ………zł. (słownie: ………zł) . 
 
4.  (lokata w banku) 
Celem zabezpieczenia opłat czynszowych i świadcze ń dodatkowych oraz 
odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu u żytkowego, w przypadku 
rozwi ązania umowy najmu Najemca zło żył  Wynajmuj ącemu: 
1).Blokad ę środków na rachunku bankowym na kwot ę …………zł, nr konta: …………………… 
2).Blokada środków na rachunku bankowym obejmuje okres od …………d o dnia…………… 
3).Najemca wyra ża zgod ę, by w przypadku rozwi ązania umowy najmu bank wypłacił 
na rzecz Zarz ądu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy przy ul. Ziel onej 7 ……………zł 
z powodu zaległo ści tytułem czynszu i opłat za w/w lokal u żytkowy, po 



przedło żeniu przez ZGM stosownego rozwi ązania umowy najmu, 
4).Najemca wyra ża zgod ę, by w przypadku rozwi ązania umowy najmu za 
porozumieniem stron bank wypłacił na rzecz Najemcy kwot ę ……………zł po 
przedło żeniu przez ZGM stosownego pisma. Po upływie terminu  okre ślonego w ust.2 
strony wspólnie ustal ą now ą form ę zabezpieczenia umowy najmu lokalu. 

 
 
 

§ 9 
1.Umowa zostaje zawarta na czas nieokre ślony.  
2. W czasie trwania umowy ka żda ze stron mo że j ą wypowiedzie ć na koniec miesi ąca 
kalendarzowego z zachowaniem trzymiesi ęcznego okresu wypowiedzenia. 
 

§ 10 
Wynajmuj ący mo że rozwi ązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadku: 
1). nierozpocz ęcia przez Najemc ę działalno ści okre ślonej w §3 umowy w terminie  
1 miesi ąca od daty obowi ązywania umowy, b ądź te ż nieprowadzenia działalno ści 
przez okres co najmniej dwóch miesi ęcy, 
2). nieuiszczenia przez Najemc ę czynszu co najmniej za dwa pełne okresy 
płatno ści, 
3). niedotrzymania przez Najemc ę jednego z warunków okre ślonych w umowie. 
 

§ 11 
1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niew ażności. 
2. W okresie trwania najmu strony umowy s ą zobowi ązane informowa ć si ę nawzajem 
na pi śmie o ka żdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedzib y. W razie 
zaniedbania tego obowi ązku korespondencj ę wysłan ą na ostatni podany adres 
listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nieod ebran ą, uwa ża si ę za 
dor ęczon ą. 
 

§ 12 
W sprawach nieuregulowanych niniejsz ą umową maj ą zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 13 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO: 
1)administratorem danych osobowych Najemcy jest Wyn ajmuj ący, tj. Zarz ąd 
Gospodarki Mieszkaniowej z siedzib ą w Legnicy, ul. Zielona 7; 
2)Wynajmuj ący powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kont akt mo żliwy jest 
pod nr tel. 606 916 651 oraz adresem e-mail: amarch wicka@zgm.legnica.pl; 
3)dane osobowe Najemcy przetwarzane b ędą w celu realizacji umowy najmu lokalu, 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu zabezpieczenia lub 
dochodzenia ewentualnych roszcze ń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO ; 
4)podane przez Najemc ę dane osobowe b ędą udost ępniane: wła ścicielowi 
nieruchomo ści, zarz ądcy budynku, ubezpieczycielowi budynku, organom pub licznym, 
podmiotom upowa żnionym do uzyskania informacji na podstawie obowi ązuj ących 
przepisów prawa oraz  podmiotom wykonuj ącym roboty lub usługi na rzecz 
Wynajmuj ącego zwi ązane z lokalem; 
5)podane przez Najemc ę dane osobowe nie b ędą przekazywane do pa ństwa trzeciego; 
6)dane osobowe Najemcy b ędą przechowywane przez czas okre ślony w instrukcji 
kancelaryjnej Wynajmuj ącego; 
7)Najemca posiada prawo dost ępu do tre ści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usuni ęcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenosze nia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni ęcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodno ść z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofni ęciem; 
8)Najemca posiada prawo wniesienia skargi do Prezes a Urz ędu Ochrony Danych 
Osobowych gdy uzna, i ż przetwarzanie danych osobowych Najemcy dotycz ących 
narusza przepisy ogólnego rozporz ądzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. - RODO; 
9)podanie przez Najemc ę danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla  
celów zwi ązanych z nawi ązaniem i przebiegiem umowy; 



10)dane Najemcy nie b ędą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym równie ż w 
formie profilowania.  

§ 14 
Mogące wynika ć ze stosunku obj ętego umow ą spory strony poddaj ą pod 

rozstrzygni ęcie S ądu Rejonowego w Legnicy. 
 

§ 15 
Umowa obowi ązuje od dnia …………………………………… r. 

 
§ 16 

Umowa została sporz ądzona w dwóch jednobrzmi ących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 

 
  WYNAJMUJĄCY        NAJEMCA 
 


