
UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO 

 
nr …......... 

 
zawarta w Poznaniu dnia …………. roku pomiędzy: 

Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00–940 Warszawa, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000334972, NIP: 525-000-73-13, REGON: 010684960, kapitał 

zakładowy: 774.140.000 zł w całości wpłacony, w ramach której działa Pion Infrastruktury, którą reprezentują: 

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

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

zwaną dalej Wynajmującym, 

a 

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

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

zwanym dalej Najemcą, 

zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny. 

Umowa niniejsza została zawarta zgodnie z § 11 ust. 1, § 15 ust. 1 i § 17 ust. 2 „Instrukcji  wynajmowania, 
wydzierżawiania oraz użyczania nieruchomości Poczty Polskiej S.A.” wprowadzonej Uchwałą Nr 188/2012 Zarządu 
Poczty Polskiej S.A. z dnia 12 czerwca 2012 r.,  z późniejszymi zmianami. 
 

§ 1 
Oświadczenie Wynajmującego 

1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem lokalu użytkowego położonego w Gorzowie przy  

ul. Jogiellonczyka 4 

Stan prawny nieruchomości, o której mowa w ust. 1 został ujawniony w księgach wieczystych nr 

GW1G/00087673/5, GW1G/00047299/7, GW1G/00058707/1, GW1G/00019365/6 prowadzonej przez Sąd 

Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim   Wydział Ksiąg Wieczystych. 

3. Wynajmujący oświadcza, że przedmiot najmu nie jest obciążony prawami osób trzecich w sposób ograniczający 

korzystanie z niego. 

§ 2 
Przedmiot umowy 

1. Wynajmujący oddaje w najem lokal użytkowy mieszczący się na ……………. w budynku przy  

ul. Jagiellończyka 4 w Gorzowie Wlkp., składający się z …… pomieszczeń oznaczonych numerami 

………………………. o łącznej powierzchni użytkowej  ……….. m
2
, zwany dalej przedmiotem najmu. 

2. Najemca oświadcza, że dokonał oględzin przedmiotu najmu i nie wnosi zastrzeżeń co do jego wyglądu, stanu 

technicznego oraz lokalizacji. 

§ 3 
Czas trwania umowy i warunki odstąpienia od umowy 

1. Umowę zawiera się na czas oznaczony na okres 5 lat, tj. od dnia ……………………………. z możliwością 

przedłużenia. 

2. Przekazanie przedmiotu najmu nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym do dnia …………….. roku. 

3. Wynajmującemu przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy: 

1) bez zachowania terminów wypowiedzenia, gdy: 



a) Najemca zalega z zapłatą czynszu za dwa pełne okresy płatności po uprzednim bezskutecznym pisemnym 

wezwaniu, wyznaczającym dodatkowy miesięczny termin do spłaty zaległości, 

b) w przypadkach, gdy Najemca lokalu wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu 

porządkowi albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali w budynku uciążliwym,  

c) Najemca podnajął przedmiot umowy osobie trzeciej, 

d) Najemca zmienił przedmiot prowadzenia działalności gospodarczej bez zgody Wynajmującego. 

2) z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z 

przyczyn dotyczących: 

a) zmiany formy organizacyjno-prawnej Poczty Polskiej S.A., 

b) sprzedaży przedmiotu najmu. 

4. Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości wartości czynszu brutto liczonego za okres jaki 

pozostał do zakończenia obowiązywania umowy w przypadku: 

1) odstąpienia przez Najemcę od umowy, 

2) odstąpienia od umowy przez Wynajmującego z przyczyn leżących po stronie Najemcy. 

5. W przypadku wygaśnięcia umowy Najemca winien oddać przedmiot najmu Wynajmującemu w terminie 

uzgodnionym przez strony, nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty wygaśnięcia umowy. 

6. W przypadku rozwiązania umowy Najemca winien oddać przedmiot najmu Wynajmującemu w terminie 

uzgodnionym przez strony, nie później jednak niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty rozwiązania umowy. 

7. Najemca w przypadku nieopróżnienia lokalu w terminach wskazanych w ust. 5 i 6 zapłaci Wynajmującemu 

wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z przedmiotu najmu w wysokości 300% wartości czynszu za każdy 

dzień zwłoki. 

8. Dla skuteczności przedłużenia terminu najmu wymagane jest złożenie oświadczeń woli stron niniejszej umowy  

w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

§ 4 
Czynsz najmu i kaucja 

1. Stawka czynszu za jeden metr kwadratowy wynajmowanej powierzchni wynosi ……… zł/m² netto (słownie: 

…………….zł ……./100), powiększona o należny podatek VAT wg obowiązujących stawek. 

2. Zgodnie ze stawką wskazaną w ust. 1 łączna kwota czynszu za najem przedmiotu najmu wynosi miesięcznie 

…………… zł netto (słownie: ………………………złote ….../100), powiększona o należny podatek VAT wg 

obowiązujących stawek. 

3. Strony ustalają, że stawka czynszu ustalona w ust. 1 podlegała będzie waloryzacji w okresach rocznych  

o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalony przez GUS za rok poprzedni oraz wprowadzana do 

stosowania bez konieczności sporządzania aneksu. Pierwsza waloryzacja nastąpi z dniem 1 stycznia 2014 roku. 

4. Obciążenie za lokal z tytułu czynszu obowiązywać będzie od dnia przekazania przedmiotu najmu Najemcy 

protokołem zdawczo-odbiorczym. 

5. Tytułem zabezpieczenia niniejszej umowy Najemca wpłacił w dniu ………………. Wynajmującemu kaucję  

w wysokości trzymiesięcznego czynszu brutto, tj. kwotę ………………….. zł (słownie: ………… złotych …../100). 

6. W ciągu 30 dni od daty wygaśnięcia niniejszej umowy Wynajmujący rozliczy kaucję. 

§ 5 
Inne opłaty 

1. Oprócz czynszu wymienionego w § 4 Najemca będzie pokrywał pełne koszty związane z eksploatacją 

przedmiotu najmu, tj. opłaty eksploatacyjne za: energię elektryczną, wodę, nieczystości płynne, centralne 

ogrzewanie (naliczane przez cały rok). 



2. Opłaty za centralne ogrzewanie naliczane będą miesięcznie przez cały rok jako zaliczki, a po zakończeniu 

sezonu grzewczego rozliczane na podstawie rzeczywistych kosztów zużycia ciepła w terminie do 30 czerwca za 

skończony sezon grzewczy.   

3. Energia elektryczna rozliczana będzie na podstawie wskazań podlicznika zainstalowanego dla przedmiotu 

najmu.  

4. Woda i odprowadzenie nieczystości płynnych będzie rozliczona na podstawie wskazań podlicznika 

zainstalowanego dla przedmiotu najmu. 

5. Najemca zobowiązany jest do zawarcia odrębnej umowy z koncesjonowaną firmą na wywóz odpadów stałych 

wytworzonych w najmowanym lokalu.  

6. Na dzień zawarcia umowy strony ustalają następujące miesięczne wysokości opłat eksploatacyjnych: 

a) centralne ogrzewanie – ……. zł netto za 1 m² - zaliczka , 

b) energia elektryczna – wg wskazań podlicznika, 

c) woda - wg wskazań podlicznika, 

d) wywóz nieczystości płynnych - wg wskazań podlicznika, 

Do powyższych opłat eksploatacyjnych netto należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących stawek. 

7. Wynajmujący dokonuje stosownych korekt opłat eksploatacyjnych po powzięciu informacji o okolicznościach 

uzasadniających dokonanie korekt. 

8. Wynajmujący może podwyższyć bez wypowiedzenia wysokość opłat eksploatacyjnych w przypadku 

podwyższenia opłat niezależnych od Wynajmującego, jak również w przypadku zwiększenia przez Najemcę 

zużycia mediów lub usług, wynikających z rozliczenia, o których mowa w § 5. 

9. Zmiany opłat eksploatacyjnych nie wymagają sporządzenia aneksu, jednak muszą być potwierdzone pisemnie 

przez Wynajmującego wraz z podaniem przyczyny zmian tychże opłat. 

§ 6 
Sposób płatności 

1. Czynsz najmu oraz opłaty eksploatacyjne płatne będą miesięcznie na podstawie wystawionych faktur VAT przez 

Wynajmującego, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, na konto Wynajmującego wskazane na fakturze. 

2. W przypadku zwłoki w płatnościach czynszu i opłat eksploatacyjnych Wynajmujący naliczy odsetki ustawowe.  

3. Strony postanawiają, że datą spełnienia świadczenia pieniężnego przez Najemcę jest dzień uznania rachunku 

bankowego Wynajmującego. 

§ 7 
Korzystanie z lokalu 

1. Najemca będzie wykorzystywał przedmiot najmu wyłącznie na cele użytkowe w związku z prowadzoną 

działalnością gospodarczą – świadczenie usług medycznych. 

2. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za własne działanie lub zaniechanie jak również za działanie lub 

zaniechanie swoich pracowników, klientów, jeśli w ich wyniku powstały szkody materialne w lokalu. 

3. Wynajmujący zobowiązuje się zapewnić swobodny dostęp do przedmiotu najmu pracownikom i klientom 

Najemcy bez ograniczeń. 

4. Najemca nie ma prawa bez zgody Wynajmującego podnająć ani w inny sposób odstępować na rzecz osób 

trzecich przedmiotu najmu w całości lub w części. 

5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Najemcę mienie pozostające w przedmiocie 

najmu. 

6. Ubezpieczenie mienia ruchomego w przedmiocie najmu spoczywa na Najemcy. 

7. Najemca zobowiązany jest do: 

1) przestrzegania przepisów: 



a) bezpieczeństwa i higieny pracy, 

b) sanitarnych, 

c) przeciwpożarowych,  

d) ochrony i bezpieczeństwa obiektu. 

2) utrzymania porządku i czystości: 

a) wewnątrz przedmiotu najmu, 

b) terenu zewnętrznego od strony ulicy przez cały rok. 

8. Najemca ma obowiązek powiadomić Wynajmującego niezwłocznie o każdej zaistniałej awarii w przedmiocie 

najmu lub gdy lokal został częściowo zniszczony albo też korzystanie z niego stało się ograniczone z powodu 

pożaru lub innych nieprzewidzianych nieszczęśliwych wypadków. 

9. Biuro administratora lokalu użytkowego mieści się w ………………………………., tel.: ……………………. 

faks: …………….., e-mail: ………………………..@poznan.poczta-polska.pl  

10. Najemca będzie utrzymywał przedmiot najmu w stanie dobrym i czystym na swój koszt. 

11. Po upływie wyznaczonego terminu najmu przewidzianego umową Najemca odda lokal uporządkowany i w 

stanie niepogorszonym z uwzględnieniem normalnego zużycia i eksploatacji. Za normalną eksploatację uważa się 

pogorszenie stanu rzeczy, które powstaje bez zaniedbania, braku opieki, wypadku lub nadużyć.  

12. Strony zgodnie ustalają, iż w razie ulepszenia przedmiotu najmu przez Najemcę zgodnie z § 8 ust. 2 umowy, 

Najemca może według swego wyboru, zabrać ulepszenia, albo pozostawić je nieodpłatnie Wynajmującemu. 

Wówczas Najemca traci prawo do żądania zwrotu równowartości dokonanych ulepszeń oraz kosztów adaptacji 

lokalu. 

13. Zarówno przekazanie lokalu Najemcy, jak i zdanie Wynajmującemu przedmiotu najmu nastąpi na podstawie 

protokołu zdawczo-odbiorczego. 

§ 8 
Prace remontowe i konserwacyjne 

1. Wynajmujący ma prawo do dokonania zmian budowlanych, modernizacji budynku i pomieszczeń zajmowanych 

przez Najemcę, jeżeli modernizacje te i przebudowy mają na celu zapobieżenie dalszej dewastacji substancji 

budowlanej lub podniesienie jej standardu, po uzgodnieniu z Najemcą terminu i sposobu ich przeprowadzenia. 

Dotyczy to również prowadzenia prac modernizacyjnych, które nie są absolutnie niezbędne, lecz celowe ze 

względu na oszczędności energii cieplnej lub elektrycznej i gdy dotyczą Najemcy. Przed przystąpieniem do prac  

o przypuszczalnych uciążliwościach z nimi związanych, Wynajmujący poinformuje Najemcę z dwumiesięcznym 

wyprzedzeniem i uzgodni z Najemcą czas trwania oraz zakres prac. Wynajmujący jest zobowiązany do wykonania 

tych prac w sposób ciągły oraz do takiego zorganizowania tych robót, aby umożliwić Najemcy nieprzerwane 

prowadzenie działalności. Najemca będzie wykorzystywał lokal zgodnie z jego przeznaczeniem na cele i w sposób 

określony w treści umowy. 

2. Najemca, bez pisemnej zgody Wynajmującego, nie może zmienić przeznaczenia przedmiotu najmu,  

w szczególności dokonywać przebudowy pomieszczeń, modernizacji, ulepszeń oraz innych przeróbek i adaptacji. 

3. Najemca jest odpowiedzialny za utrzymanie lokalu w stanie przydatnym do umówionego użytku i dokonywania 

drobnych napraw oraz konserwacji, które warunkują utrzymanie go w dobrym stanie, zgodnie z art. 681 K.c. 

4. Jeżeli naprawy, do których zobowiązany jest Najemca, nie zostaną dokonane przez niego w ciągu 10 dni 

kalendarzowych (o ile czas technologiczny takiej naprawy nie trwa dłużej) od powzięcia informacji o zaistniałym 

zdarzeniu, zostaną wykonane wg uznania Wynajmującego, a kosztami napraw zostanie obciążony Najemca. 

5. Wynajmujący ma prawo do kontrolowania lokalu w przypadku, jeśli zachodzą uzasadnione podstawy do 

uznania, że jest on wykorzystywany w sposób sprzeczny z postanowieniami umowy i zasadami bezpieczeństwa. 

Prawo takie przysługuje mu również ze względu na konieczność przeprowadzenia okresowych kontroli 



eksploatacyjnych. Kontrola taka powinna być przeprowadzona w obowiązujących godzinach pracy i w sposób 

niezakłócający normalnego trybu pracy Najemcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu. 

 
§ 9 

Tablice informacyjne 

Najemca, bez uprzedniej zgody Wynajmującego, nie będzie dokonywał oznaczeń lokalu, w którym prowadzi 

działalność.  

§ 10 
Poddanie się egzekucji 

1. Najemca zobowiązuje się do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie 

art. 777 § 1 ust. 4 i 5  Kodeksu postępowania cywilnego, co do: 

a) obowiązku zapłaty 8-miesięcznego czynszu brutto wraz z należnymi odsetkami za nieterminowe wpłaty, 

powiększonego o poniesione przez Wynajmującego koszty egzekucji wierzytelności do kwoty ………………… 

zł, przy czym warunkiem wszczęcia egzekucji będzie wezwanie Najemcy do zapłaty żądanej kwoty listem 

poleconym z wyznaczonym 14-dniowym terminem płatności. 

b) obowiązku wydania przedmiotu najmu Wynajmującemu po rozwiązaniu/wygaśnięciu umowy. 

2. Wynajmujący ma prawo wystąpić o nadanie aktowi klauzuli wykonalności w terminie 12 miesięcy od dnia 

rozwiązania/wygaśnięcia umowy. 

3. Najemca jest zobowiązany dostarczyć Wynajmującemu akt notarialny w terminie 30 dni od dnia podpisania 

niniejszej umowy, jednak nie później niż w dniu protokolarnego przekazania lokalu. 

4. W razie niedotrzymania warunku określonego w ust. 1 i 3 co do wymogu sporządzenia aktu lub jego doręczenia 

Wynajmującemu, Wynajmujący ma prawo wypowiedzieć umowę najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia 

z winy Najemcy. 

5. Wynajmujący w przypadku nieregulowania opłat za najem lokalu i powstania z tego tytułu zadłużenia, ma prawo 

po uzyskaniu tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności, wystąpić z wnioskiem o dokonanie 

wpisu Najemcy w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego przez Sąd na podstawie ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 r. nr 17, poz. 209 z późn. zm.).  

§ 11 
Zmiany do umowy 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy winny być dokonywane przez strony w formie aneksu pod rygorem nieważności 

zmian, za wyjątkiem waloryzacji stawki czynszu ustalonej w § 4 ust. 1. oraz zmian wysokości opłat 

eksploatacyjnych wskazanych w § 5. 

§ 12 
Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się przez okres trwania umowy zachować w prywatności postanowienia niniejszej umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne 

przepisy mające związek z realizacją niniejszej umowy. 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć podczas realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd  

w Poznaniu. 

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

 

WYNAJMUJĄCY        NAJEMCA  

 

 
Załączniki: 

1. Notarialne oświadczenie Najemcy o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 K.p.c. 



 


