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UMOWA NAJMU Nr     /2020 

 

zawarta w dniu ...................... roku w Otwocku pomiędzy: 

 

 

Miejskim Ośrodkiem Kultury, Turystyki i Sportu, ul. Armii Krajowej 4, 05-400 Otwock,  

NIP: 532-16-00-640, zwanym dalej „Wynajmującym”, reprezentowanym przez Panią 

Małgorzatę Kupiszewską - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu 

w Otwocku, działającego na podstawie Aktu Powołania nr BKS.2120.07.2019  

z dnia 10.07.2019 roku, zwaną w dalszej części umowy Wynajmującym 

a 

 ...................................., ....-......... ..........................., ul. ..............................,  

NIP: ............................., reprezentowany przez ...................................... – 

..............................., zwanego w treści umowy „Najemcą” 

 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Na mocy niniejszej umowy Wynajmujący udostępnia Najemcy do użytkowania 

w okresie od 15.06.2020 r. do 30.09.2020 r. z przeznaczeniem na ustawienie 

mobilnego punktu gastronomicznego typu "Food Truck" terenu przy budynku 

Amatorskiego Teatru Miejskiego im. St. Jaracza przy ul. Armii Krajowej 4 w Otwocku 

(zwane dalej „przedmiotem najmu”), będące we władaniu Miejskiego Ośrodka Kultury 

Turystyki i Sportu w Otwocku, a Najemca zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu 

czynsz określony w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

§ 2 

1. Przedmiot najmu będzie wykorzystywany przez Najemcę wyłącznie w celu 

określonym w § 1. 

2. Wynajmujący  zobowiązuje się do udostępnienia Najemcy przedmiotu umowy  

wraz z dostępem do mediów: woda, przyłącze energii elektrycznej do 75KW 

i odprowadzenie ścieków. 

3. Najemca jest zobowiązany do zapewnienia odbioru/wywozu odpadów 

generowanych w związku z prowadzoną działalnością i poniesienia kosztów  

z tym związanych we własnym zakresie i zobowiązuje się do działania 

zgodnego  
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z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

4. Wynajmujący zapewnia dostęp do pomieszczeń sanitarnych z dostępem  

do wody oraz odpływami zapewniającymi warunki do usuwania nieczystości  

z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 umowy. 

§ 3 

Strony oświadczają, że niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony  

to jest na okres od 15.06.2020 r. do 30.09.2020 r. 

§ 4 

1. Najemca zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu czynsz w wysokości netto: 

.................zł (słownie:......................) powiększony  

o obowiązującą stawkę podatku od  towarów i usług VAT, tj. łącznie brutto 

........................ zł (słownie:................) płatne przelewem na podstawie faktury 

VAT na rachunek wskazany na fakturze. 

2. W stawkę czynszu najmu, o której mowa w § 4 ust. 1 zd. 1 niniejszej umowy 

wliczone są opłaty za media, w szczególności opłaty za energię elektryczną  

i ścieki. 

3. Najemca ma prawo do pobierania opłat za świadczone usługi, o których mowa  

w § 1 niniejszej umowy we własnym zakresie. 

4. Wynajmujący ma prawo do przekazywania informacji o swojej działalności  

w mediach społecznościowych i w materiałach informacyjnych. 

§ 5 

Wynajmujący rezygnuje z wpłaty kaucji jako zabezpieczenia realizacji warunków 

umowy. 

§ 6 

1. Wynajmujący oddaje Najemcy Przedmiot najmu w stanie dobrym  

i uporządkowanym, co Najemca niniejszym potwierdza. Najemca zobowiązuje 

się używać Przedmiot najmu zgodnie z przeznaczeniem określonym  

w § 2 niniejszej umowy, w szczególności przestrzegać przepisów prawa  

w zakresie ppoż., bhp oraz ochrony mienia. 

2. Na Najemcy spoczywa obowiązek uprzątnięcia przedmiotu najmu i dbania o jego 

estetykę w trakcie trwania umowy. 

3. Najemca zobowiązuje się zwrócić Wynajmującemu przedmiot najmu w stanie 

niepogorszonym i uporządkowanym. 

4. W razie wystąpienia szkody spowodowanej działaniem Najemcy, Najemca 

zobowiązany jest do jej naprawienia szkody na własny koszt w terminie 7 dni  
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od wystąpienia szkody. W przypadku uszkodzenia przez Najemcę urządzeń  

lub sprzętu stanowiących wyposażenie przedmiotu najmu, Najemca obowiązany 

jest we własnym zakresie przywrócić je do stanu poprzedniego lub zapłacić 

Wynajmującemu karę umowną stanowiącą wartość tych urządzeń lub sprzętu  

w chwili ich zakupu przez Wynajmującego. 

§ 7 

1. Najemca nie może podnajmować, bądź oddać do bezpłatnego używania  

w całości lub w części przedmiotu najmu osobom trzecim bez pisemnej zgody 

Wynajmującego. 

2. Najemca nie może samowolnie dokonywać jakichkolwiek zmian w przedmiocie 

najmu. 

3. Najemca ma prawo dokonać nakładów zwiększających wartość przedmiotu najmu 

za  pisemną zgodą Wynajmującego. 

4. Umieszczanie jakichkolwiek reklam, szyldów czy oznaczeń Najemcy wewnątrz 

oraz na zewnątrz nieruchomości, w której znajduje się Przedmiot najmu wymaga 

uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego.  

 

§ 8 

1. Faktury oraz wszelkie pisma i oświadczenia związane z realizacją niniejszej 

umowy będą doręczane na adresy podane w komparycji niniejszej umowy 

 

§ 9 

1. Najemca oświadcza, że znany mu jest fakt, iż treść niniejszej umowy,  

a szczególności przedmiot umowy i wysokość opłat, stanowią informację 

publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 

do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz. 1198 z późn. zm.),  

która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 

2.  

2. Najemca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa  

w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, zawartych w niniejszej umowie dotyczących  

go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko.  

3. Ze względu na tajemnice przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa  

w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, nie będą podlegały informacje zawarte  

w niniejszej umowie stanowiące informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą. 
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4. Wykonanie umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych  

w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) [Dz. Urz. UE z dnia  

5 maja 2016 r. L 119/1], dla których Administratorem Danych jest Miejski Ośrodek 

Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku, reprezentowane przez Dyrektora,  

a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do systemów informatycznych 

Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku. 

 

§ 10 

Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

 

§ 11 

1. Do spraw nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego.  

2. Wszelkie spory powstałe na gruncie zawartej umowy Strony poddają  

pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego z uwagi na siedzibę Wynajmującego. 

 

§ 12 

1. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach 

po jednym dla każdej ze stron. 

 

Wynajmujący:                                                                  Najemca: 

 

 

 

 


