
            

UMOWA NAJMU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 

 

Dnia ……….. roku w Wiązownie 

Pomiędzy: 

Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wiązownie, z siedzibą w: ul. Lubelska 53, 05-462 Wiązowna,  

NIP 532 194 15 65; REGON 141011276, reprezentowany przez ……………. Dyrektora 

Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie 

zwanym dalej „Wynajmującym” 

a  

……………….. zamieszkałym …………………., 

Nr dowodu osobistego ………………., zwanym dalej „Najemcą” 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” 

zawarta została umowa  najmu (dalej: „Umowa”), treści następującej: 

 

§1 

Przedmiot Umowy 

1. Wynajmujący zobowiązuje się oddać Najemcy świetlicę wiejską w ……………. (dalej „świetlica”) 

zlokalizowaną w: ……………………., a Najemca bierze w najem świetlicę i zobowiązuje się zapłacić 

Wynajmującemu kwotę, zgodnie z postanowieniami Umowy.  

2. Świetlica ma charakter wyłącznie użytkowy, niemieszkalny, niesłużący do zaspokajania potrzeb 

mieszkaniowych.  

§ 2 

Oświadczenia Stron 

1. Wynajmujący oświadcza, że jest administratorem świetlicy. 

2. Najemca oświadcza, że przed zawarciem Umowy obejrzał świetlicę i zapoznał się z jego stanem 

technicznym. 

3. Najemca oświadcza, że stan techniczny świetlicy jest dobry, świetlica jest przydatna  

do używania, w szczególności brak jest wad świetlicy ograniczających lub wyłączających jego 

przydatność do umówionego użytku, ani też wad zagrażających zdrowiu ludzi, o których mowa w art. 682 

k.c. 

4. Najemca oświadcza, że w związku z zawarciem niniejszej umowy zobowiązuje się  

do przestrzegania wszelkich obowiązujących obostrzeń, ustanowionych w związku z epidemią COVID-

19. 

§ 3 

Czas trwania umowy 

1. Strony zawierają Umowę na czas od ………… do …………….. r.  

2. Wydanie świetlicy Najemcy nastąpi w dniu …………… r. o godz. 8:00. 

3. Zwrot świetlicy nastąpi najpóźniej do ……………. r. do godz. 20:00.  

 

§4 

Opłaty 

Z tytułu najmu Najemca zobowiązany jest uiścić Wynajmującemu zapłatę w wysokości ……….. zł  

(słownie: ………………….złotych 00/100). Płatne gotówką/kartą* w biurze GOK. 

 

  



            

§5 

Obowiązki i uprawnienia Wynajmującego 

1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Najemcy wniesione do świetlicy. 

2. Wynajmujący jest uprawniony do dokonania w obecności Najemcy lub jego przedstawiciela kontroli stanu 

świetlicy celem sprawdzenia czy Najemca używa lokalu i wywiązuje się z postanowień Umowy w sposób 

należyty i prawidłowy. 

 

§6 

Obowiązki i uprawnienia Najemcy 

1. Najemcy nie przysługuje prawo oddania świetlicy w podnajem lub do używania w całości lub części osobom 

trzecim, chyba że za uprzednią pisemną zgodą Wynajmującego. 

2. Najemca zobowiązuje się: 

1) używać świetlicę zgodnie z jego przeznaczeniem, właściwościami i zgodnie z postanowieniami 

Umowy, 

2) przestrzegać przepisów przeciwpożarowych, 

3) utrzymać świetlicę w porządku oraz należytym stanie technicznym, 

4) zgłosić niezwłocznie Wynajmującemu uszkodzenia i awarie 

5) nie dokonywać w świetlicy zmian naruszających jego stan lub obniżających jego wartość.  

6) posprzątać, zapewnić środki czystości i higieny we własnym zakresie 

7) odebrać odpady komunalne we własnym zakresie. 

 

3. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wynajętą świetlicę w czasie najmu. 

4. Najemca zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z naprawą wszelkich uszkodzeń przedmiotu 

najmu. 

5. Za wszelkie braki, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia oraz za straty przekraczające normalne zużycie lub 

powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z sal lub budynku odpowiedzialność ponosi najemca. 

6. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za urządzenia i wyposażenie znajdujące się w Sali lub budynku.  

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia bądź kradzieży urządzeń lub wyposażenia wynajmujący  

ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia tego faktu pracownikowi GOK. 

7. Najemcę obciąża się pełnymi kosztami naprawy lub zakupu nowych urządzeń, które zostały zniszczone  

w wyniku nieprawidłowego ich użytkowania przez wynajmującego. 

 

 

§ 7 

Zwrot Lokalu 

Najemca zobowiązany jest zwrócić świetlicę Wynajmującemu, w stanie niepogorszonym, jednakże  

nie ponosi odpowiedzialności za zużycie świetlicy będące następstwem jego prawidłowego używania.  

§8 

Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie nagłówki Umowy zostały umieszczone wyłącznie w celu ułatwienia orientacji w jej treści  

i nie mają wpływu na interpretację postanowień Umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

WYNAJMUJĄCY                NAJEMCA 


