
                     Umowa najmu nr [-] 

z dnia [-] 

 

zawarta pomiędzy: 

 

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, Stębark 1, 14-107 Gierzwałd NIP: 741 21 13 

786, reprezentowanym przez: Szymona Dreja - Dyrektora Muzeum, zwanego w treści umowy 

WYNAJMUJĄCYM 
 

a 
 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

 NAJEMCĄ 

 

o następującej treści: 
 

        § 1  

1.   Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pola namiotowego wraz z budynkiem pola 

namiotowego na Polach Grunwaldu, wybudowanego w ramach projektu: „Grunwald -Zespół 

Działań Inwestycyjno- Remontowo-Konserwatorskich i Muzealnych związanych z 

kompleksowym zagospodarowaniem Pól Grunwaldzkich" o powierzchni użytkowej najmu 210,43 

m2 , położonego na Polach Grunwaldu (dalej: przedmiot najmu). 

2.  Wykaz wyposażenia pola namiotowego wraz z wyposażeniem pomieszczeń budynku pola 

namiotowego służących do obsługi jego użytkowników, znajdujących się w nim instalacji oraz 

stan techniczny przedmiotu najmu zostanie określony w protokole przekazania sporządzonym 

przez obie strony w chwili wydania przedmiotu najmu, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy. 

3.  Najemca na własny koszt wyposaża przedmiot najmu, w sprzęt niezbędny do prowadzenia 

działalności usługowej wskazanej w niniejszej umowie. 

4.  Wynajmujący oddaje Najemcy w najem przedmiot najmu w celu prowadzenia działalności w 

zakresie zapewnienia krótkotrwałego pobytu użytkowników pola namiotowego oraz zaplecza 

pola namiotowego na Polach Grunwaldu.  

5.  Najemca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem najmu i nie wnosi zastrzeżeń co do jego 

wyglądu, stanu technicznego i lokalizacji. 

6.  Najemca zobowiązuje się do używania przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz 

Umową. Najemca jest obowiązany do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z bieżącą 

eksploatacją przedmiotu najmu, jak również dokonywania napraw niezbędnych do zachowania 

przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym oraz pielęgnacji i utrzymania terenu przedmiotu 

najmu w stanie niepogorszonym. 



7.  Najemca zobowiązany jest do utrzymania ładu, porządku i czystości w budynku i 

wynajmowanych pomieszczeniach pola namiotowego oraz wokół i na wynajmowanym terenie, 

ponadto zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego i 

przepisów nadrzędnych, w tym sanitarnych. 

8. Najemca nie ma prawa oddawać przedmiotu najmu w podnajem lub do bezpłatnego używania bez 

pisemnej zgody Wynajmującego. 
 

        § 2  

 

Umowa niniejsza zawarta jest na czas określony w dwóch okresach tj. od dnia 01 lipca 2022 r. do 31 
lipca 2022 r. oraz od 01 lipca 2023 r. do 31 lipca 2023 r.   

 
         § 3   
 

1. Po zakończeniu najmu Najemca jest obowiązany zwrócić przedmiot najmu w stanie 
niepogorszonym, pomieszczenia muszą być utrzymane w czystości i posprzątane, oraz 
dokonać na własny koszt obciążających go napraw przywracających przedmiot najmu do stanu 
poprzedniego. 
 

2. Podstawę do ustalenia stanu technicznego zwracanego pola namiotowego wraz z budynkiem 
stanowi protokół zdawczo-odbiorczy. 

        § 4  
 

1. Wysokość czynszu za najem przedmiotu najmu w okresie, o którym mowa w § 2 wynosi 

…………………………..zł netto + vat (słownie: ……………………………….) za każdy 

miesiąc w okresie obowiązywania umowy (2x …………………………. zł netto + vat). 

  

 

2. Należną kwotę czynszu, o której mowa w ust. 1 powyżej Najemca zobowiązuje się wpłacać, 

bez dodatkowych wezwań, na konto nr 24 88 23 000 72 001 01 00 80 28 0001 lub do kasy 

Muzeum w terminie do ostatniego dnia miesiąca okresu najmu, na podstawie faktury 

wystawionej przez Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku. Muzeum jest płatnikiem 

podatku od towarów i usług VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP 741-21-13-786.   

 
3. W przypadku, gdy w okresie najmu na skutek ograniczeń wprowadzonych bezwzględnie 

obowiązującymi przepisami prawa działalność prowadzona w przedmiocie najmu nie będzie 
mogła być prowadzona czynsz najmu nie będzie należny za okres objęty restrykcjami. 

 

4. Istnieje możliwość wydłużenia okresu prowadzenia działalności na wniosek Najemcy w 

innych miesiącach wg. stawek czynszu określonego w ust. 1. Wydłużenie okresu najmu 

wymaga sporządzenia pisemnego aneksu. 
 
        § 5  
 

1. Miesięczny wymiar czynszu określonego w §4 niniejszej umowy nie obejmuje opłaty za 

energię elektryczną, której koszt ponosi Najemca na podstawie wskazań licznika. 

 

2. Najemca w dniu podpisania niniejszej umowy okazuje i załącza kopię umowy na odbiór 

odpadów zawartej z uprawnionym przedsiębiorcą na cały okres najmu. Określona w umowie 



na odbiór odpadów częstotliwość odbioru odpadów musi być zgodna w powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 
 

 

3. Najemca będzie przez cały okres najmu posiadał pojemniki do segregacji odpadów w ilości, 

pojemności i kolorach określonych w przepisach prawa, w tym prawa miejscowego. 

 

4. Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości 200 złotych za każdy dzień 

naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, za każde naruszenia. 

 

5. Zapłata kary umownej nastąpi w terminie 7 dni od dnia doręczania najemcy noty 

obciążeniowej. 

 

          § 6 

1. Nieopłacenie przez Najemcę należnych kwot w ustalonych terminach spowoduje naliczenie 

odsetek ustawowych za opóźnienie w aktualnie obowiązujących wysokościach. 

 

2. Tytułem zabezpieczenia wszelkich należności przysługujących wraz z ewentualnymi 

odsetkami Wynajmującemu z tytułu niniejszej umowy, Najemca wpłaci na rachunek 

Wynajmującego kaucję w wysokości 200 zł w terminie 3 (trzech) dni od daty podpisania 

niniejszej umowy. Kaucja zaliczona zostanie na poczet czynszu najmu. 

 

         § 7  

Umowa może zostać wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Najemca w 

istotny sposób narusza warunki Umowy. 
 

        § 8  

Wynajmujący nie odpowiada za szkody wyrządzone ruchomościom Najemcy w wyniku zalania, 

ognia, włamania i innych zdarzeń losowych. Obowiązek ubezpieczenia przedmiotu najmu spoczywa 

na Najemcy. 

        § 9 

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

        § 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 
 

        § 1 1  

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze 

otrzymuje Wynajmujący, a jeden egzemplarz otrzymuje Najemca. 
 

WYNAJMUJĄCY        NAJEMCA 
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