
UMOWA NAJMU 
pomieszczen zaplecza szatniowo-sanitarnego przy ul. Piski w Brudzewie 

nrlOS.7021.3.2019 

Zawarta w dniu 2 stycznia 2019 roku w Brudzewie pomî dzy: 

Gmin^Brudzew,ul.Turkowska29,62-720 Brudzew, NIP 668-192-31-10, REGON 311019409 reprezentowan^przez 
o Pana Cezarego Krasowskiego - Wojta Gminy Brudzew 

zwan^dalej „Wynajmuj^cym" 
a ^ y • • ^ 
Gminnym Klubem Sportowym „Kasztelania" Brudzew z siedzib^ ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew, reprezentowanym t̂ cznie przez: 

o Pana Marcina Szymahskiego - Prezesa Zarz^du GKS „Kasztelania" Brudzew 
o Pana Marka Kujawy - Skarbnika GKS „Kasztelania" Brudzew, 

zwanym w dalszej tresci umowy „Najemc^" ^ ^ 

zostata zawarta umowa tresci nast̂ puĵ cej: 

§1-
Przedmiotem niniejszej umowy jest najem wszystkich pomieszczeh zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz ze znajduĵ cymi si§ 
w nich rzeczami ruchomymi z przeznaczeniem na prowadzenie zaj^c sportowych dia dzieci i nrHodziezy zrzeszonej w ramach GKS 
Kasztelania Brudzew. 

§2. 
Umowa zostaje zawarta na czas od 2 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. 

' • y- -. §3. 

1. Najemca zapfaci Wynajmuĵ cemu kwot̂  400,00 zt netto (stownie: czterysta ztotych 00/100) miesi?cznie • po otrzymaniu faktury 
VATwci^u 14dni. 

3. Kwot̂ , 0 ktorej mowa w ust. 1 najemca b^dzie ptacit Wynajmuĵ emu przelewem lub gotowk̂  na konto Gminy Brudzew w ci^u 
14 dni od daty wystawienia faktury. 

4. W przypadku, gdy Najemca nie korzysta z przedmiotu umowy z wtasnych przyczyn, to opfata nie podlega zwrotowi. 

§4. • • ^ 

1. Kazda ze stron moze wypowiedziec niniejszq̂  umow? ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie wymaga dIa swojej waznosct 
firmy pisemnej. 

2. W przypadku rozwî zania umowy Najemca zobowî any jest rozliczyc si? z Wynajmujqcym. 

3. Wszelkie zmiany i uzupefnienia umowy dIa swojej waznosci wymagajqformy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci. 

§5. 

1. Z dniem 2 stycznia 2019r. Najemca otrzymat od Wynajmujacego klucze do zaplecza szatniowo-sanitarnego. 

2. Wynajmuĵ y nie ponosi odpowiedzialnosci za zagubione na terenie zaplecza przedmioty lub dokumenty. 

3. Za zniszczone lub uszkodzone urz^dzenia oraz sprz t̂ odpowiada Najemca ponosz^c koszty napraw. W przypadku niemoznps^ 
naprawienia urz^dzeii lub sprz t̂u Najemca ponosi koszty zakupu nowego urz^dzenia lub sprz t̂u. -f/ 



oprawach nie ureguiowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie miec b^d^przepisy kodeksu cywilnego. 

Umow? sporz^dzono w dwoch jednobrzmî cych egzemplarzach, jeden dIa Najemcy i jeden egzemplarz dla Wynajmujacego. 
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