
1 

 

Załącznik nr 12 do 

Zarządzenia z dnia 28 

marca 2023 r. Dyrektora 

Parku Kultury w Powsinie 

 

Umowa najmu nr .................................................................. 

zawarta w dniu .................................... w Warszawie, zwana dalej „Umową”, między: 

Miastem Stołecznym Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, 

REGON: 015259640, w imieniu i na rzecz, którego działa Park Kultury w Powsinie ul. 

Maślaków 1 , 02-973 Warszawa, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta 

m.st. Warszawy nr  GP-OR.0052.373.2023 z dnia 2.02.2023 r.przez ……………….. Dyrektora 

Parku Kultury w Powsinie, 

zwanym dalej "Wynajmującym", 

a 
 
……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: 

……………………….. z siedzibą w ……………… (……..) przy ul. ………………………….., 

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej/KRS, NIP: ……………….., 

REGON: ……………….. (wydruk z CEIDG/KRS stanowi załącznik nr 1 do Umowy), 

zwanym dalej „Najemcą”, 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub osobno „Stroną”, 

o następującej treści: 

 

zawarta na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami( dz. 

U. 2023 poz 344) 

Wynajmujący oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 

2023 roku, o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 893, 2414 

§ 1 

1. Wynajmujący oddaje Najemcy, a Najemca bierze do używania miejsce usytuowane  na 

terenie nieutwardzonym, w bezpośrednim sąsiedztwie kortów tenisowych przy pawilonie 

rekreacyjno-sportowym o powierzchni 409 m2 wraz z zapleczem magazynowym( teren pod 

foodtrack 45 m2, 345m2 powierzchnia pod ogródek sezonowy, 19m2 zaplecze magazynowe- 

znajdujące się na  parterze w Pawilonie rekreacyjno – sportowym., usytuowane  

w Parku Kultury w Powsinie przy ul. Maślaków 1 znajdującym się na działce ewidencyjnej  

nr 4/3, obręb 1-12-10, usytuowane na terenie Parku, zwane dalej 

„Pomieszczeniem/Powierzchnią”. 

2. Wynajmujący oświadcza, że nieruchomość, o której mowa w §1 niniejszej umowy, nie jest 

obciążona jakimkolwiek prawami osób trzecich. 
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§ 2 

1. Pomieszczenie/Powierzchnia zostanie wydane Najemcy na podstawie protokołu 

zdawczo-odbiorczego, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, po wpłaceniu kaucji oraz 

po dostarczeniun dowodu wpłaty (załącznik nr….. ) dostarczeniu oświadczenia o 

poddaniu się rygorowi egzekucji z art. 777 § 1 pkt. 4 i 5 Kodeksu postępowania cywilnego, 

zgodnie z oświadczeniem, którego przykładowy wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy. 

Powyższy protokół zawiera opis stanu technicznego Powierzchni/Pomieszczenia, 

powierzchni, w tym rodzaj i stan techniczny instalacji i urządzeń znajdujących się w 

Pomieszczeniu/na terenie. Stan Pomieszczenia opisany w protokole będzie stanowił 

podstawę do rozliczeń Stron po zakończeniu stosunku najmu i po zwrocie 

Pomieszczenia/powierzchni przez Najemcę. 

2. W przypadku, gdy Umowa jest kolejną umową najmu zawartą z Najemcą w przedmiocie 

Pomieszczenia/Powierzchni a Najemca znajduje się już w jego posiadaniu , nie sporządza 

się protokołu zdawczo-odbiorczego. W takim przypadku miarodajny jest protokół 

zdawczo-odbiorczy sporządzony w związku z wcześniejszą umową najmu tego samego 

Pomieszczenia/ Powierzchni. 

3. Wynajmujący ma prawo dokonywania wizji Pomieszczenia/Powierzchni, w szczególności 

w celu  przeprowadzenia kontroli właściwej jego eksploatacji, sprawdzenia stanu 

technicznego, dokonania pomiarów lub sporządzenia inwentaryzacji 

terenu/budynku/powierzchni, w którym znajduje się Pomieszczenie/Powierzchnia 

najmowa. 

4. Wynajmujący zobowiązuje Najemce do codziennego sprzatania najętego terenu oraz do 

segregowania powstałych odpadów w trakcie działalności i informowania o sposobie 

segregacji opakowań, w które zapakowane są sprzedawane produkty. 

5. Wynajmujący nie wyraża zgody na wyżucanie odpadów powstających podczas procesu 

technologicznego do koszy parkowych.  

6. Wynajmujący nie wyraża zgody na poruszanie się pojazdami mechanicznymi na terenie 

Parku Kultury w Powsinie w godzinach ……………... 

7. Wynajmujący jest uprawniony do dokonywania w każdym czasie kontroli wykonywania 

umowy i do utrwalania w formie fotograficznej sposobu korzystania przez najemce z 

obszaru wydzielonego oraz do użytku w promocyjnego Parku. 

8. Wynajmujący nie zezwala na przebudowę pomieszczeń wynajmowanego zaplecza w 
Pawilonie rekreacyjno - sportowym. 
 

9. Jednostkowa cena najtańszej kiełbasy z grilla w przeliczeniu na 100 g będzie wynosić  
…………. zł brutto.( Jeśli miała wpływ na wybór oferenta- kryterium dodatkowe) 
 

10. Najemca we własnym zakresie podpisze umowę na odbiór odpadów komunalnych  
i gastronomicznych. Najemca będzie stosował system segregacji odpadów. 
 

11. Najemca zobowiązany jest do informowania Wynajmującego o godzinach w jakich punkt 
jest czynny.  
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§ 3 

1. Pomieszczenie/Powierzchnia będzie wykorzystywane przez Najemcę w celu wyłącznie w 

celu prowadzenia na niej działalności gastronomicznej oferującej gorące dania, ciepłe i 

zimne przekąski, kawę, herbatę, napoje.   

2. Każdorazowa zmiana przeznaczenia Pomieszczenia/Powierzchni, o którym mowa w ust. 

1 powyżej, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego, a w przypadku obiektu 

wpisanego do rejestru zabytków również zgody Stołecznego Konserwatora Zabytków. 

3. Najemca zobowiązuje się rozpocząć działalność, o której mowa  

w ust. 1 powyżej, Pomieszczenia/Powerzchni w terminie ……………. od dnia zawarcia 

Umowy. 

4. Ponad dwutygodniowe uchybienie przez Najemcę terminowi, o którym mowa w ust. 3 

powyżej, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego na przedłużenie tego 

terminu, stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy przez Wynajmującego. 

5. Najemca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego umieszczać szyldów, 

plakatów, napisów i innych oznaczeń Najemcy na nieruchomości (poza Pomieszczeniem), 

a w przypadku części wspólnych nieruchomości – również bez uprzedniej zgody 

właściciela nieruchomości. Po zakończeniu stosunku najmu Najemca zobowiązany jest 

do usunięcia wszystkich nośników reklamowych, reklam, szyldów. 

6. Niezależnie od czynszu, Najemca zobowiązuje się uiszczać na rzecz Wynajmującego 

miesięczne opłaty eksploatacyjne za zużyte media, w postaci opłat za energię elektryczną 

na podstawie zużycia wskazanego przez zamontowane podliczniki w wynajmowanej 

powierzchni, spisywanej ostatniego dnia roboczego miesiąca przez pracownika 

Wynajmującego. Najemca jest zobowiązany udostępnić nieruchomość i może być obecny 

przy tej czynności. Rozliczenie będzie dokonywane wg stawek ponoszonych przez 

Wynajmującego, które będzie płatne w terminie określonym w wystawionej fakturze (w 

terminie 14 dni od jej wystawienia). 

7. Poza czynszem, Najemca będzie rozliczał się w cyklu miesięcznym za odprowadzenie 

nieczystości płynnych, w ilości równej ½ odebranych ścieków z budynku pawilonu 

rekreacyjno - sportowego, w którym znajduje się zaplecze, na podstawie wykazu odbiorów 

nieczystości płynnych. 

 

 

 

§ 4 

Poza innymi obowiązkami określonymi Umową i przepisami prawa Najemca zobowiązuje się 

do: 

1) używania Pomieszczenia/Powierzchni z należytą starannością, zgodnie z jego 

przeznaczeniem i prawem, w tym do prowadzenia w nim wyłącznie w sposób zgodny 

z prawem działalności określonej w § 3 ust. 1 Umowy, 
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2) dbałości o estetykę, wystrój wewnętrzny i zewnętrzny Pomieszczeń/Powierzchni, 

utrzymania  

 porządku i czystości w okolicy najmowanego Pomieszczenia/ terenu, 

3) niedokonywania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego zmian naruszających 

w sposób trwały substancję pomieszczenia, budynku lub powierzchni terenu, w 

szczególności wymiany witryn, okien, drzwi, przebudowy otworów, trwałej przebudowy 

układu wnętrza, 

4) nieoddawania Pomieszczenia/Powierzchni w podnajem lub do bezpłatnego używania 

bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego, 

5) pisemnego powiadomienia Wynajmującego o każdej zmianie formy prawnej 

prowadzonej działalności gospodarczej lub o dokonaniu innej czynności, której 

skutkiem będzie zmiana osoby Najemcy – w terminie 7 dni od dnia ich dokonania, 

6) przestrzegania regulaminu Parku, 

7) uzyskania wymaganych prawem pozwoleń, jeżeli dla dokonania danej czynności przez 

Najemcę takie pozwolenia będą konieczne, 

8) przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. 

§ 5 

1. Najemca zobowiązany jest do wykonywania na własny koszt i we własnym zakresie 

następujących bieżących napraw: 

1) konserwacji i napraw podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych, ściennych, okładzin 

ceramicznych i szklanych, 

2) napraw okien i drzwi, zamków, zamknięć oraz wbudowanych mebli, 

3) konserwacji lub naprawy grzejników wody przepływowej, podgrzewaczy wody, mis 

klozetowych, urządzeń płuczących z wyposażeniem, zlewozmywaków, umywalek  

z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które 

wyposażone jest Pomieszczenie, 

4) drobnych napraw instalacji i urządzeń technicznych zapewniających korzystanie  

z ogrzewania Pomieszczenia, dopływu i odpływu wody oraz drobnych napraw 

połączonych ze zwykłym używaniem instalacji i urządzeń sanitarnych,  

5) uzupełniania i oszklenia drzwi i okien oraz oświetlenia w Pomieszczeniu, 

6) usuwania niedrożności przewodów odpływowych oraz urządzeń sanitarnych do pionów 

zbiorczych, 

7) naprawy i konserwacji urządzeń wentylacyjnych, 

8) odnawiania Pomieszczenia gwarantującego utrzymanie Pomieszczenia w należytej 

czystości, w tym malowania całego Pomieszczenia, naprawy tynków oraz malowania 

drzwi i okien. 

2. Przeprowadzenie przez Najemcę remontu Pomieszczenia oraz prac, o których mowa  

w ust. 1 pkt 3), 7) i 8) powyżej, wymaga zawarcia z Wynajmującym „Porozumienia 
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remontowego”, chyba że stosownie do postanowień § 7 ust. 2 Umowy remont lub naprawa 

ma charakter nagły. 

3. „Porozumienie remontowe”, o którym mowa w ust. 2 powyżej, powinno być zawarte przez 

Strony w terminie 21 dni od chwili uzyskania przez Wynajmującego wszelkich zgód, 

pozwoleń i innych wymaganych przez prawo dokumentów, umożliwiających Najemcy 

rozpoczęcie prac remontowych.  

4. Bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego Najemca nie może dokonywać  

w Pomieszczeniu/na terenie istotnych zmian ani jakichkolwiek ulepszeń. 

5. Na każde planowane prace remontowe w Pomieszczeniu usytuowanym w budynku 

wpisanym do rejestru zabytków, konieczne jest złożenie przez Najemcę stosownego 

projektu celem otrzymania zgody Wynajmującego, a następnie uzyskania na tej podstawie 

wymaganych prawem decyzji. 

6. Po wygaśnięciu Umowy Najemcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu 

nakładów dokonanych przez Najemcę na nieruchomości stanowiącej przedmiot Umowy. 

§ 6 

1. Wynajmujący zobowiązuje się do dołożenia wszelkiej staranności w celu zapewnienia 

sprawnego działania urządzeń technicznych w budynku/na terenie, umożliwiających 

Najemcy korzystanie z energii elektrycznej, gazowej, ogrzewania Pomieszczenia, ciepłej 

i zimnej wody. 

2. Wynajmujący/Najemca1 odpowiedzialny jest za odprowadzanie ścieków 

3. Wynajmujący/Najemca2 odpowiedzialny jest za wywóz nieczystości. 

4. Wynajmujący zobowiązany jest do wykonania pozostałych napraw Pomieszczenia  

i znajdujących się w nim urządzeń, które nie obciążają Najemcy, chyba że urządzenia te 

zostały zainstalowane przez Najemcę we własnym zakresie na jego koszt. 

2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku awarii instalacji 

doprowadzających media do Pomieszczenia, spowodowanej działaniami Najemcy. 

3. Wynajmujący nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Najemcy za majątek 

Najemcy znajdujący się w Pomieszczeniu/na terenie. Zabezpieczenie 

Pomieszczenia/terenu przed kradzieżą i włamaniem oraz ewentualne ubezpieczenie 

majątku znajdującego się  

w Pomieszczeniu od wszelkich ewentualnych szkód spoczywa wyłącznie na Najemcy  

i jego też obciążają wszelkie koszty z tym związane. 

§ 7 

1. W przypadku konieczności dokonania w Pomieszczeniu lub w budynku napraw 

obciążających Wynajmującego, Najemca obowiązany jest, po powiadomieniu go przez 

Wynajmującego na co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem ww. prac, 

umożliwić swobodny dostęp do Pomieszczenia. 

2. Jeżeli w czasie trwania najmu zajdzie nagła i nieprzewidziana potrzeba wykonania napraw 

obciążających Wynajmującego, Najemca niezwłocznie na piśmie powiadomi  

                                                           
1 Niepotrzebne skreslić 
2 Niepotzrebne skreślić 
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o tym Wynajmującego. W wypadku niewykonania tego obowiązku przez Najemcę, 

Wynajmujący może żądać naprawienia wynikłej stąd szkody. O ile to możliwe, Strony 

Umowy uzgodnią na piśmie termin wykonania naprawy przez Wynajmującego. W 

przypadku niewykonania tych napraw przez Wynajmującego w uzgodnionym terminie, 

Najemca może wykonać we własnym zakresie konieczne naprawy na koszt 

Wynajmującego. W takiej sytuacji Najemca według swego wyboru może żądać zapłaty na 

jego rzecz należności powstałej z tego tytułu lub zaliczyć ją na poczet opłat czynszowych. 

Rozliczenie nakładów poniesionych przez Najemcę następuje na podstawie kosztorysu 

powykonawczego zatwierdzonego przez Wynajmującego, określającego zakres i wartość 

wykonanych robót. 

3. W przypadku awarii w Pomieszczeniu/na terenie  Najemca zobowiązuje się do 

niezwłocznego udostępnienia Pomieszczenia/Powierzchni Wynajmującemu lub 

wskazanej przez niego osobie, w celu dokonania niezbędnej naprawy. 

4. Za czas wyłączenia Pomieszczenia/Powierzchni z używania z przyczyn leżących po 

stronie Wynajmującego Najemcy przysługuje odpowiednie obniżenie czynszu najmu oraz 

opłat dodatkowych. Ustalenie w powyższym zakresie powinno być dokonane przez 

Wynajmującego najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia przez Najemcę 

odpowiedniego wniosku. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może jednak 

ulec przedłużeniu do dwóch miesięcy w sytuacjach szczególnie skomplikowanych – w 

takim wypadku Wynajmujący jest zobowiązany zawiadomić o tym Najemcę z podaniem 

przyczyny przedłużenia terminu rozpatrzenia jego wniosku. 

§ 8 

1. Najemca płacić będzie Wynajmującemu miesięczny czynsz najmu w wysokości netto: 

………. zł (słownie: ………………………….). Powiększony o obowiązującą stawkę 

podatku od towarów i usług VAT, która w dniu zawarcia Umowy wynosi 23%, tj. ………. 

zł. Kwota miesięcznego czynszu wraz z podatkiem VAT wynosi ………….. zł brutto 

(słownie: ……………………………………….). W przypadku gdy umowa kończy się w 

innym niż koniec miesiąca, opłata będzie nalizona stosownie do długości trwania umowy.  

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, niezależnie od czynszu, Najemca zwracał będzie 

Wyjnajmującemu w terminie wskazanym na fakturze: 

- opłatę za energie elektryczną z podliczników 

- opłate za nieczystości płynne 

3. W przypadku zawarcia przez Najemcę umów z dostawcami mediów we własnym zakresie  

opłaty określone w ust. 2 powyżej nie będą pobierane przez Wynajmującego. 

4. Czynsz najmu jest płatny z góry, na podstawie comiesięcznych faktur VAT wystawianych 

przez Wynajmującego, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia przez Wynajmującego 

przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego 

nr……………………………………………. …………………………. W tytule wpłaty należy 

podać : umowa nr…….. za korzystanie  z  najmowanej powierzchni  za miesiąc..  

…..… 

W przypadku dokonywania płatności przelewem za datę dokonania zapłaty uważa się 

datę uznania rachunku bankowego Wynajmującego. 
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5. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy,  

a także do ich przesyłania za pośrednictwem poczty lub poczty e- mail  na 

adres:……………………….., o ile nie zostaną one odebrane  

i pokwitowane przez Najemcę osobiście. 

6.  W przypadku nie wniesienia czynszu i opłat w terminie, o któtym mowa w ust. 4, 

Wynajmującemu przysługuje praco żadania odsetek oraz rekompensaty za opóźnienie w 

tranzakcjach chandlawych. 

7. Wynajmującemu od dnia nabycia uprawnienia do odsetek , o których mowa wust. 6 

przysługuje od dłużnika, bez wezwania, równowartość kwot: 

40 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5.000 złotych;  

70 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5.000 złotych, ale 

niższa niż 50.000 złotych;  

100 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50.000 

złotych. 

Równowartość kwoty rekompensaty jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu 

euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca 

poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. 

Wpłaty dokonywane przez Najemcę będą zaliczane na poczet jego zobowiązań w 

nastepującej kolejności.: 

a)odsetki z tytułu płatności wynagrodzenia 

b) zaległe wynagrodzenie 

 

8. Faktury zostaną wystawione w następujący sposób: 

Sprzedawca:  

Miasto Stołeczne Warszawa,  

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,  

NIP: 525-22-48-481; 

Wystawca:  

Park Kultury w Powsinie 

ul. Maślaków 1, 02-973 Warszawa,  

nr rachunku bankowego: …………………………. 

9. Płatnikiem podatku od towarów i usług jest Miasto Stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 

00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, REGON: 015259640. 

10. Opóźnienie w zapłacie czynszu najmu oraz opłat, o których mowa w ust. 2, przekraczające 

dwa pełne okresy płatności stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy przez 

Wynajmującego bez zachowania terminów wypowiedzenia, po uprzednim udzieleniu 

Najemcy na piśmie dodatkowego jednomiesięcznego terminu do zapłaty zaległości. 

11. W przypadku korzystania z Pomieszczenia/Powierzchni bez tytułu prawnego Najemca 

będzie płacił wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z Pomieszczenia/Powierzchni w 

wysokości stanowiącej od 120 % do 200 % kwoty czynszu brutto miesięcznie (kwota netto 

+ VAT), zgodnie z dotychczasową umową, w okresie od dnia zakończenia umowy do dnia 

protokolarnego wydania lokalu, w ten sposób, że w okresie pierwszych 3 miesięcy od 
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zakończenia stosunku najmu opłata ta winna wynosić 120 %, następnie przez kolejne 3 

miesiące 150 %, a po upływie tego okresu 200 %, niezależnie od obowiązku uiszczania 

opłat, o których mowa w ust. 2 powyżej. 

12. Najemca jest zobowiązany uiszczać podatek od nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.). 

Stosowny dokument należy złożyć we właściwym Urzędzie Dzielnicy. W przypadku 

zwolnienia z obowiązku uiszczania podatku Najemca ma obowiązek niezwłocznie 

przekazać kopię stosownego zaświadczenia Wynajmującemu. 

13. Przerwa technologiczna w Parku, jak również sezonowy charakter funkcjonowania Parku, 

nie stanowi podstawy do obniżenia czynszu najmu. 

14. Najemca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków 

wynikających z umowy na żecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody 

wynajmującego. 

15. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

§ 9 

1. Czynsz najmu, określony w § 8 ust. 1 Umowy, podlega corocznej waloryzacji, która nie 

stanowi zmiany Umowy. 

2. Waloryzacja następuje w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 

konsumpcyjnych za rok ubiegły ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego i obowiązuje każdorazowo od kwietnia danego roku, w którym Prezes 

Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem za rok ubiegły. 

3. Wynajmujący będzie powiadamiał Najemcę na piśmie przez operatora pocztowego i za 

potwierdzeniem odbioru, lub przez zarządcę, na jeden miesiąc przed obowiązywaniem 

nowego czynszu. 

4. Waloryzacją czynszu nie obejmuje się umów zawartych na okres krótszy niż 12 miesięcy.  

 

 

§ 10 

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia 1 maja 2023r.  do dnia 30 

wrzesnia 2023r.  z możliwością wcześniejszego jej wypowiedzenia z miesięcznym 

terminem wypowiedzenia w przypadku rozpoczęcia inwestycji w Parku, w szczególności 

polegającej na jego modernizacji. 

 

§ 11 

1. W przypadkach, gdy Najemca : 

1) używa Pomieszczenia/Powierzchni w sposób sprzeczny z Umową lub z jego 

przeznaczeniem,  

w tym dopuszcza do powstania szkód lub niszczy urządzenia w budynku 
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przeznaczone do wspólnego korzystania i mimo upomnienia nie przestaje używać 

Pomieszczenia/Powierzchni w taki sposób, lub 

2) zaniedbuje Pomieszczenie/Powierzchnie do tego stopnia, że zostaje ono narażone 

na zniszczenie, lub 

3) wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu Regulaminowi 

Parku, lub 

4) pomimo wcześniejszego upomnienia ze strony Wynajmującego przez swoje 

niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych pomieszczeń w budynku 

uciążliwym, lub 

5) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty czynszu lub opłat dodatkowych i zachodzą 

przesłanki z § 8 ust. 10 Umowy, lub 

6) nie uzupełnił kaucji, o której mowa w § 15 Umowy, w terminie tam oznaczonym, 

pomimo wyznaczenia przez Wynajmującego dodatkowego terminu do jej 

uzupełnienia, lub 

7) zaniedbał obowiązku, o którym mowa w § 4 pkt 5 Umowy, 

8) zmieni charakter prowadzenia działaności na inną niż wskazana w ogłoszeniu, bez 

uprzedniej zgody wynajmującego wyrażonej na piśmie,  

Wynajmujący może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym, tj. bez zachowania 

terminów wypowiedzenia. Prawo do wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminów 

wypowiedzenia przysługuje Wynajmującemu także w innych przypadkach wskazanych w 

Umowie. 

2. Wynajmujący może ponadto wypowiedzieć Umowę za jednomiesięcznym terminem 

wypowiedzenia w przypadku, gdy Najemca: 

1) zaniedbał obowiązku powiadomienia Wynajmującego, o którym mowa w § 4 pkt 6) 

Umowy,  

2) zaniedbał obowiązku powiadomienia Wynajmującego, o którym mowa w § 7 ust. 2 

Umowy i nie dokonał niezbędnych napraw, wynikających z nagłej  

i nieprzewidzianej potrzeby, 

3) korzysta z Pomieszczenia/Powierzchni nie przestrzegając Umowy oraz przepisów 

prawa, 

4) nie rozpoczął działalności w Pomiesczeniu/ na terenie w terminie określonym w § 3 

ust. 3 Umowy z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 Umowy, 

5) nie dochował obowiązków określonych w § 4 pkt 1)-4) Umowy. 

3. W przypadku, gdy Najemca oddał Pomieszczenie/Powierzchnie w podnajem lub do 

bezpłatnego używania bez zgody Wynajmującego, Wynajmujący może wypowiedzieć 

Umowę  

w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminów wypowiedzenia. 

4. W przypadku, gdy Najemca prowadzi działalność handlową, w tym promocyjną  

i informacyjną, produktami powodującymi lub mogącymi powodować działanie podobne 

do substancji psychotropowych lub odurzających, w szczególności tzw. dopalaczami, 
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nawet jeżeli produkty te nie są przeznaczone do spożycia, Wynajmujący może 

wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminów 

wypowiedzenia. 

5. Umowa może zostać rozwiązana za zgodą obu Stron w każdym czasie. 

6. Umowa może zostać wypowiedziana z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń dotyczących 

wynajmowanej nieruchomości, powzięcia wiadomości o toczących się postępowaniach 

sądowych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych dotyczących wynajmowanej 

nieruchomości. 

7. Wszystkie czynności prawne zmierzające do zakończenia stosunku najmu, tak jak 

rozwiązanie Umowy za zgodą obu Stron, jej wypowiedzenie lub odstąpienie od niej, 

wymagają zachowania – pod rygorem nieważności – formy pisemnej. 

8. W przypadku gdy Najemca prowadzi działalność handlową poza wyznaczonym obszarem 

najmu umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym bez zachowania 

terminów wypowiedzenia.  

§ 13 

1. Po wygaśnięciu Umowy Najemca zobowiązuje się do zwrotu Pomieszczenia/Powierzchni 

w stanie niepogorszonym, jednakże nie ponosi on odpowiedzialności za zużycie 

Pomieszczenia/terenu będące następstwem jego prawidłowego używania. Podstawę do 

ustalenia stanu technicznego zwracanego Pomieszczenia/terenu stanowić będzie 

porównanie stanu Pomieszczenia/terenu wynikającego z protokołu zdawczo-odbiorczego, 

o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy i protokołu, o którym mowa w ust. 2 poniżej. 

2. Zwrot Pomieszczenia/Powierzchni po wygaśnięciu Umowy nastąpi w ciągu 7 dni 

kalendarzowych na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie 

Strony. W razie odmowy podpisania tego protokołu przez Najemcę obciążają go wszelkie 

konsekwencje wynikające z treści protokołu podpisanego wyłącznie przez 

Wynajmującego. 

3. Zwracane Pomieszczenie/ Powierzchnia powierzchnia powinna zostać opróżniona z 

wszelkich rzeczy należących do Najemcy pod rygorem ich usunięcia przez 

Wynajmującego na koszt Najemcy, o ile Najemca nie usunie ich z 

Pomieszczenia/Powierzchni w terminie najpóźniej 14 dni od dnia wezwania go przez 

Wynajmującego. Po upływie tego terminu pozostawione w Pomieszczeniu  

na terenie rzeczy traktowane będą jako porzucone przez Najemcę. 

4. Wynajmujący nie jest również zobowiązany do zwrotu Najemcy poniesionych przez niego 

nakładów mających na celu przystosowanie Pomieszczenia/powierzchni do jego 

indywidualnych potrzeb. To samo dotyczy nakładów poniesionych przez Najemcę na 

remont lub wymianę elementów, które z uwagi na stopień ich zużycia nie zostały 

zakwalifikowane do wymiany zgodnie z protokołem, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, 

jak też „Porozumieniem remontowym”, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy. 

5. W przypadku wszczęcia w okresie obowiązywania Umowy postępowania 

administracyjnego o zwrot nieruchomości z wniosku byłych właścicieli lub ich następców 

prawnych, albo ewentualnego zwrotu tej nieruchomości na rzecz byłego właściciela lub 
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jego następców prawnych, Najemca od momentu powzięcia tej wiadomości na własne 

ryzyko ponosi nakłady na remont, modernizację i ulepszenia w Pomieszczeniu, o których 

mowa w § 5 ust. 4 Umowy, a które nie zostały pisemnie uzgodnione z Wynajmującym, i z 

tego tytułu zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wynajmującego i jego następców 

prawnych. 

6. W przypadku, gdy termin wygaśnięcia Umowy przypada na dzień uznany ustawowo za 

wolny od pracy, ustala się podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego w pierwszym dniu 

roboczym po dniu wolnym od pracy. 

§ 14 

1. Wszelkie pisma kierowane do Wynajmującego będą doręczane na adres: 

ul. Maślaków 1, 02-973 Warszawa, e-mail: Sekretariat@parkpowsin.pl 

Kierownik Parku – ………………………, nr tel.: ………………….., e-mail: 

…………………………………….. 

zaś do Najemcy – na adres:  

       ul. ……………………………………………..………  

       Osoba do kontaktu – ……………………………….. 

 Telefon kontaktowy: ……………………, e-mail: …………………………………………. 

2. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się na piśmie o każdej zmianie 

adresu. Zaniechanie tego obowiązku powoduje, że pismo wysłane na poprzedni adres  

uznaje się za doręczone prawidłowo. 

3. Pismo doręczone drugiej Stronie, zgodnie z ust. 1-2 powyżej, awizowane dwukrotnie, 

uznaje się za doręczone prawidłowo – najpóźniej – po terminie awizacji, co nie wyklucza 

ustalenia, że zostało ono doręczone wcześniej. 

§ 15 

1. Tytułem zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego wynikających z Umowy, Najemca 

zobowiązuje się uiścić kaucję pieniężną w wysokości równej trzymiesięcznemu 

czynszowi brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, tj. w wysokości ……………….. zł 

(słownie: ……………………………….).  

2. Kaucja zostanie wpłacona przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego nr 50 1030 

1508 0000 0005 5005 7069 w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia Umowy. 

3. Wpłata kaucji w terminie 10 dni roboczych od daty podpisania Umowy stanowi warunek 

jej skutecznego zawarcia. Niezłożenie kaucji w podanym terminie oznacza, że Umowa nie 

została zawarta. 

4. Protokolarne przekazanie przedmiotu Umowy nastąpi po wpłacie na rachunek 

Wynajmującego kaucji, o której mowa w ust. 1 powyżej. 

5. Kaucja przeznaczona jest na zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego z tytułu 

wyrządzonych przez Najemcę szkód w Pomieszczeniu/na terenie, pogorszenia stanu 

Pomieszczenia/Powierzchni, zaległości z tytułu czynszu i opłat dodatkowych, 

wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z Pomieszczenia/Powierzchni oraz 

innych roszczeń wynikających z niedotrzymania przez Najemcę zobowiązań umownych. 

mailto:Sekretariat@parkpowsin.pl
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6. Wynajmujący może dokonać pokrycia z kaucji należności, z tytułów, o których mowa  

w ust. 5, na co Najemca niniejszym wyraża zgodę. 

7. W przypadku wykorzystania przez Wynajmującego części lub całości kaucji na cele  

wymienione w ust. 5 powyżej, Najemca zobowiązuje się uzupełnić kaucję do wysokości 

określonej w ust. 1 powyżej w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania 

Wynajmującego. 

8. W czasie trwania najmu Najemca nie może żądać pokrycia swoich zobowiązań  

z wpłaconej kaucji. 

9. Kaucja podlega oprocentowaniu w wysokości równej oprocentowaniu wkładów płatnych 

na każde żądanie na rachunku bankowym należącym do Wynajmującego. 

10. W przypadku, gdy Wynajmujący nie ma w stosunku do Najemcy żadnych roszczeń  

w dacie zwrotu Pomieszczenia/ Powierzchni, kaucja wraz z oprocentowaniem 

wynikającym  

z rachunku bankowego pomniejszonym o koszty obsługi tego rachunku podlega zwrotowi 

w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Najemcę pisemnego wniosku o zwrot kaucji na 

rachunek wskazany we wniosku.  

§ 16 

1. W przypadku niezapłacenia przez Najemcę należności z tytułu ewentualnych kosztów 

remontu jego obciążających oraz z tytułu opóźnienia w zapłacie czynszu lub opłat, o 

których mowa w § 8 ust. 2 Umowy, i wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z 

Pomieszczenia/Powierzchni Wynajmującemu przysługuje prawo zastawu na rzeczach 

Najemcy wniesionych do Pomieszczenia przez Najemcę. Prawo zastawu przysługuje w 

wypadku, gdy kaucja nie zabezpiecza roszczeń Wynajmującego.  

2. W razie nieuiszczenia w terminie należności, o których mowa w ust. 1 powyżej, 

Wynajmujący ma prawo sprzedać rzeczy będące przedmiotem zastawu po upływie trzech 

miesięcy od dnia objęcia ich w posiadanie i zaliczenia uzyskanych z tego tytułu kwot na 

poczet zadłużenia Najemcy. Ewentualna nadwyżka będzie podlegać zwrotowi na rzecz 

Najemcy. 

3. Objęcie rzeczy będących przedmiotem zastawu przez Wynajmującego w posiadanie 

będzie dokonane w obecności Najemcy i z czynności tej zostanie sporządzony protokół 

ustalający wartość poszczególnych rzeczy. Objęcie w posiadanie ruchomości może 

nastąpić także pod nieobecność Najemcy, który nie stawił się mimo prawidłowego 

zawiadomienia go o przedmiotowej czynności. 

§ 17 

1. Najemca zobowiązuje się do poddania się rygorowi egzekucji z art. 777 § 1 pkt. 4 i 5 

Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z oświadczeniem, którego przykładowy wzór 

stanowi załącznik nr 2 do Umowy. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Najemca złoży w formie aktu 

notarialnego w terminie 14 dni roboczych licząc od daty zawarcia Umowy, co stanowi 

warunek jej skuteczności. Niedostarczenie oświadczenia w podanym terminie oznacza, 

że Umowa nie została zawarta. 
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3. Koszt sporządzenia aktu notarialnego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, ponosi Najemca.  

4. W przypadku zmiany osoby Najemcy dokonanej na wniosek dotychczasowego Najemcy, 

koszty zawarcia kolejnego aktu notarialnego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obciążają 

nowego Najemcę Pomieszczenia/Powierzchni. 

§ 19 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. W przypadku współnajmu, współnajemcy upoważniają niniejszym nie więcej niż dwóch 

spośród siebie, tj. :........................................ do samodzielnego reprezentowania ich wobec 

Wynajmującego we wszystkich sprawach związanych z Umową, w tym do jej zmiany lub 

rozwiązania i przekazania Pomieszczenia/Powierzchni.  

3. W przypadku braku upoważnienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej,  po stronie Najemcy 

wymagane jest występowanie wobec Wynajmującego wszystkich współnajemców. 

§ 20 

Strony wyłączają możliwość przedłużenia Umowy po upływie terminu oznaczonego  

w Umowie albo w wypowiedzeniu na zasadzie art. 674 Kodeksu cywilnego. 

§ 21 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Spory mogące wyniknąć z Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Wynajmującego. 

§ 22 

Załączniki przywołane w treści Umowy stanowią jej integralną część. 

§ 23 

1. Najemca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 

dane go identyfikujące (gdy jest osobą fizyczną ograniczone do imienia, nazwiska 

ewentualnie imienia, nazwiska i firmy – jeżeli umowę zawiera w ramach prowadzenia 

działalności gospodarczej), przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia podlegają 

udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji 

publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902). 

2. Strony umowy oświadczają, iż realizują obowiązki Administratora danych osobowych, 

określone w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/W (Dz. Urz. U. E. z dnia 4.05.2016 r., L 119) - RODO, w zakresie danych 

osobowych osób wskazanych do reprezentacji oraz realizacji umowy. Klauzula 

informacyjna Parku Kultury w Powsinie dostępna jest w siedzibie oraz na stronie 

https://www.parkpowsin.pl/polityka-prywatnosci/ . 

§ 

2

4 
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Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,                             z 

których dwa otrzymuje Wynajmujący i jeden Najemca. 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Wydruk z CEIDG/KRS 

Załącznik nr 2 – Protokół zdawczo-odbiorczy 

Załącznik nr 3 –Oświadczenie o poddaniu się egzekucji z tytułu przepisu art. 777 § 1 ust. 4) i 

5) Kodeksu postępowania cywilnego  

Załącznik nr 4 – Zasady i sposób przetwarzania danych osobowych przez Park Kultury w 

Powsinie  

 

 

 ………………………………………             .………………………..…..…….

                   NAJEMCA                   WYNAJMUJĄCY  

                    


