Umowa najmu
lokalu uzytkowego NrPMR.7151.1.2019

W dniu 29,04.2019 roku w Brudzewie pomi^dzy Gmin^ Brudzew z siedzib^ w Brudzewie ul. Turkowska 29
reprezentowan^ przez
Pana Cezarego Krasowskiego- W6jta Gminy
zwan^ w dalszej cz^sci umowy „Wynajmuj^cym"
a
Gminnym Centrum Usiug Wspolnych w Brudzewie reprezentowanym przez Kierownika Pani^ Malgorzat^
Jafra, zwan^dalej „Najemcq" zawarta zostala umowa tresci nast^pujcjcej:

§1
Wynajmujacy oswiadcza, ze jest wlascicielem lokalu uzytkowego o numerze 24 powierzchni 23,20 m^ oraz
0 numerze 25 powierzchni 12,15 m^ na pi^trze budynku b^d^cego siedzib^ Urz^du Gminy w Bmdzewie,
ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew.
§2

Wynajmujacy oddaje w najem lokale uzytkowe okreslone w § 1 na pomieszczenia biurowe z przeznaczeniem
dIa pracownikow Gminnego Centnjm Uslug Wspolnych.
§3
1. Najemca zobowi^zuje si? do zaplaty czynszu najmu w wysokosci 60,00 zt (slownie: szescdziesi^t zfotych
00/100) miesi^cznie l^cznie z podatkiem VAT za lokal o nr 24 oraz 40,00 zt (stownie czterdziesci ziotych
00/100 miesi?cznie t^cznie z podatkiem VAT za lokal o nr 25.
2. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.05.2019 roku do dnia 31.12.2021 roku.
3. Czynsz platny w terminie 14 dni od dor^czenia faktury do kasy Wynajmujacego lub na jego rachunek
w LBS Strzalkowo 0/Brudzew 92 8543 0000 2006 6000 7405 0001.
4. Za dzieh zaplaty uwazany b^dzie dzieh wplaty do kasy lub dzieh uznania rachunku bankowego Najemcy,
5. W razie zwioki w uiszczaniu naleznosci o jakich mowa w umowie, Wynajmujqcemu sluzy prawo naliczenia
odsetek ustawowych.
6. Czynsz za lokal, o ktorym mowa podlega corocznej waloryzacji odpowiednio do sredniorocznego
wskaznika can towarow i uslug konsumpcyjnych ogofem ogloszonego przez Prezesa GUS w Monitorze
Polskim na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeh Spotecznych ( Dz.U. Nr 39 poz. 353 z pozn.zm)
7. Strony mog^dokonac wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1 miesi^cznego okresu wypowiedzenia.
§ 4
1. Wynajmujacy zobowi^zuje s\q zapewnic Najemcy:
a) korzystanie z energii elektrycznej na oswietlenie pomieszczenia i podgrzewania wody dIa przygotowania
napojow,
b) korzystania z linii telefonicznej,
c) pobieranie wody na przygotowanie napoj6w,
d) korzystanie z urz^dzeh sanitamych.

§ 5
Najemca zobowi^zany jest:
a) uzywac lokalu zgodnie z jego wlaSciwoSciami 1 przeznaczeniem 1 bez zgody Wynajmujacego nie mo^e
czynic zmian sprzecznych z tym przeznaczeniem,
b) nie oddawac przedmiotowego lokalu w podnajem osobom trzecim.
§6
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewa^no§ci.

§7
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si? przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 8
Umowa zostata sporz^dzona w czterech jednobrzmi^cych egzemplarzach po dwa dIa kazdej ze stron.
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