
Załącznik nr 3  

do zarządzenia nr 79/2015 

Wójta Gminy Tułowice 

z dnia 5 listopada 2015 

UMOWA NR .............. NAJMU POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 

zawarta w dniu: ……………….2015 r. pomiędzy: 

Gminą Tułowice, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice NIP: 9910321970, reprezentowaną przez Wójta Gminy Andrzeja 

Wesołowskiego – dalej: Wynajmujący 

a 

Panem/Panią ………………………………………… 

zam.:…………………................................................. 

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

tel. …………………..….............................................. 

- dalej: Najemca 

§ 1 

1. Wynajmujący oddaje w najem świetlicę wiejską w …............................, zgodnie z wnioskiem z dnia 

…........................................ (przedmiot umowy). 

2. Wynajmujący oświadcza, że przysługuje mu wyłączne prawo własności przedmiotu najmu określonego w 

ust. 1. 

§ 2 

1. Wynajęcie przedmiotu umowy następuje na czas oznaczony, jak poniżej: 

 

1) Dzień/data:………………………………………….. 

2) Godziny najmu od ……………………………. do ………………………… 

2. Przekazanie przedmiotu najmu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego stanowiącego 

załącznik do niniejszej umowy, nie wcześniej niż po okazaniu dowodu opłaty za wynajem przedmiotu najmu.  

 

§ 3 

1.  Najemca oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy 

Tułowice przyjętego uchwałą XIII/57/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 1 października 2015 r. i zobowiązuje 

się do jego przestrzegania. 

2. Najemca zobowiązuje się do:  

 

1) używania przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

2) terminowego wydania przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym.  

§ 4 

Najemca zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za wynajem w kwocie …........ , zgodnie z obowiązującym zarządze-

niem Wójta Gminy Tułowice w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Tułowice.  
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§ 5 

Najemcy nie wolno oddawać przedmiotu najmu w podnajem lub do bezpłatnego używania.  

 

§ 6 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.  

 

§ 7 

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla Wynajmującego. 

 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§ 9 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze Stron. 

 

 

 

WYNAJMUJĄCY                                                                            NAJEMCA 
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