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z dnia 26.09.2016r. 

 

 

Umowa najmu pomieszczenia 
 

Zawarta w dniu .............................. w Dywitach pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem  Kultury w 

Dywitach, ul. Olsztyńska 28, 11-001 Dywity, NIP 739-30-29-411 reprezentowanym przez: 

............................................................................................................................................................................. 

a 

............................................................................. 

imię i nazwisko (nazwa podmiotu, instytucji) 

 

.............................................................................. 

adres zamieszkania (adres siedziby) 

 

.............................................................................. 

seria i nr dow. osob. (NIP)  

 

………………………………............. 

telefon kontaktowy 
 

zwanym dalej Najemcą, 

 

§ 1 

GOK - Dywity wynajmuje  Najemcy   pomieszczenie   ..........................................................................................   

................................................................................................................................................................................. 

w dniu/dniach ........................................................ w godzinach ..........................................................................., 

z przeznaczeniem na ................................................................................................................................................ 

Przewidywana liczba uczestników………………………………........................................................................... 

Inne ...........................................……………………………….............................................................................. 

§ 2 

1. Za wynajęcie sali, o której mowa w § 1 Najemca zapłaci GOK – Dywity    kwotę ......................................... 

(słownie .............................................................................................. brutto) wg cennika GOK załączonego 

do Regulaminu wynajmowania pomieszczeń GOK (załącznik nr 6). 

2. Strony niniejszej umowy ustalają, że kwota powyższa zostanie wpłacona gotówką/ przelewem; 
 

w terminie ............................................................................................................................................................... 

§ 3 

W przypadku rezerwacji sali w GOK – Dywity z dużym wyprzedzeniem czasowym należy potwierdzić termin 

najmu najpóźniej na 7 dni przed terminem określonym w niniejszej umowie oraz dokonać opłaty. Brak 

potwierdzenia rezerwacji/ uiszczenia opłaty będzie traktowany jako odstąpienie od umowy przez Najemcę.  

(W przypadku wpłaty przelewem musi ona być odnotowana na koncie GOK w terminie 7 dni do dnia najmu. 

Numer konta bankowego: 79 8857 0002 3001 0006 3991 0001  Warmiński Bank Spółdzielczy). 

 

§ 4 

Na mocy § 6  1. Najemca (komercyjny oraz podmioty wymienione w § 2 Regulaminu)  jest zobowiązany do: 

-  naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku użytkowania wynajmowanych pomieszczeń, w terminie 

14 dni w zakresie określonym odrębnie spisanym protokołem; 
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- w przypadku organizacji koncertów, imprez rodzinnych, imprez o charakterze społecznym  zobowiązuje się 

każdego najemcę (komercyjnego oraz podmioty wymienione w §2 Regulaminu)  do uiszczenia opłat ZAiKS 

oraz uzyskania wszelkich niezbędnych, wymaganych zgód i pozwoleń; 

- przestrzegania przepisów bhp i  ppoż. oraz ciszy nocnej;  

- zarówno w przypadku wynajmu komercyjnego jak też nieodpłatnego użyczenia pomieszczeń inicjatywom 

społecznym, edukacyjnym, samorządowym - obliguje się te podmioty do zapewnienia szeroko rozumianego 

bezpieczeństwa w trakcie przeprowadzanych imprez i spotkań.  

2. Kwestie porządkowe: 

- Najemca zobowiązany jest do sprzątnięcia wynajmowanych pomieszczeń i przekazanie ich w stanie zastanym, 

- Ilość artykułów higienicznych jest adekwatna do ilości dozowników i uchwytów. Korzystający musi 

uwzględnić, że podczas wynajmu środki te mogą się skończyć i dodatkowe musi zapewnić we własnym 

zakresie, 

- Jeżeli pojemnik na śmieci jest przepełniony, należy umieścić śmieci w związanych workach obok kontenera na 

zewnątrz budynku, 

- Zmiana wystroju sali możliwa jest wyłącznie w porozumieniu z Wynajmującym. Nie wolno wbijać gwoździ, 

przykręcać śrub, używać klejów, farb itp.. 

 

§ 5 

 

Wszelkie zasady wynajmu zawiera Regulamin wynajmowania pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w 

Dywitach Załącznik nr 1  do Zarządzenia nr 13/2016 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach 

z dnia 26.09.2016r. 

§ 6 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej – pod rygorem nieważności. 
 

§ 7 

Wszelkie spory, wynikające z różnej interpretacji ustaleń niniejszej umowy, strony będą starały się rozwiązać 

polubownie. W przypadku nie dojścia przez strony do porozumienia, do rozstrzygnięcia sporu ustala się 

właściwe rzeczowe sądy. 
 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.  
 
 
 

§ 9 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

Najemca GOK - Dywity 

 

 

 

 

.......................................................... 
Najemca 

 

 

 

 

.......................................................... 
Wynajmujący 

 
 
 
Telefon w razie problemów: 504 025 374 lub 530717329 


