
 
 

Umowa najmu pomieszczenia 
 
 
 

 Zawarta w dniu  …………………. r. w Puchaczowie  pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem  Kultury w 

Puchaczowie, reprezentowanym przez:  

 

Dyrektora  - Panią  Beatę Sagan 

 

zwanym dalej „GOK Puchaczów” , ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów, NIP: 713–10–96–300, Regon: 

000593307, zwanym dalej w treści umowy Wynajmującym 

 

  a  

 

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

       imię i nazwisko (nazwa),  adres zamieszkania (adres siedziby) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (firmy) 

 

reprezentowanym / reprezentowaną* przez: 

- ..................................................................  –  ....................................................     seria i nr dow. osob. ................................................... 

zwanym / zwaną
* dalej Najemcą, 

 
 

§ 1 

 

1. GOK Puchaczów oddaje Najemcy odpłatnie / nieodpłatnie* salę widowiskową, zaplecze kuchenne, holl 

wraz z toaletami znajdujących się w Gminnym Ośrodku Kultury w Puchaczowie z przeznaczeniem 

na................przyjęcie weselne............................................................................................................................................... 

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

która / które / który
* odbędzie się w dniu / dniach

* .............................................................................................................................. 

o godzinie / w godzinach
*
...................................................................................................................................................................................... 

2. Zakończenie najmu ustala się na dzień …………………………….. o godz……………………………… 
 

§ 2 

 

1. Najemca zapłaci Wynajmującemu czynsz z tytułu niniejszej umowy w kwocie 2.000zł  w kasie/na 

rachunek bankowy Wynajmującego nr 77 8693 0006 0000 0257 2003 0001 

2. Termin płatności czynszu strony ustalają na dzień zakończenia najmu określonego w §1 pkt.2. 

3. Kwota najmu pkt.1 nie obejmuje dodatkowych opłat tj. opłat licznikowych za zużyty gaz, wodę i ścieki, 

pobraną energię elektryczną, wywóz śmieci, wypożyczenie chłodni oraz naczyń. 

4. Najemca zobowiązuje się do uiszczenia opłat pkt.3 wg obowiązujących w dniu najmu stawek. 

 

 

 

§ 3 

 



1. Najemca oświadcza, że posiada pełnomocnictwo bądź upoważnienie osoby trzeciej, nie będącej stroną 

niniejszej umowy, na potrzeby której została wynajęta sala i jest uprawniony do zawarcia niniejszej 

umowy. Zwalnia to GOK Puchaczów od wszelkich roszczeń osoby trzeciej związanych z najmem sali. 

 

§ 4 

 

 

1. Najemca wpłaci Wynajmującemu kaucję w wysokości  500 złotych tytułem zabezpieczenia 

należności Wynajmującego w stosunku do Najemcy za zdarzenia określone w § 6 ust. 1,2 i 3 niniejszej 

umowy. 

2. Strony niniejszej umowy ustalają, że kwota powyższa zostanie wpłacona w kasie/na rachunek bankowy 

Wynajmującego nr 77 8693 0006 0000 0257 2003 0001 

3. Termin płatności kaucji strony ustalają na 7 dni przed terminem imprezy określonym w niniejszej 

umowie. 

4. Kaucja podlega zwrotowi w sytuacji, gdy Wynajmujący stwierdzi, iż w okresie najmu nie wystąpiły 

zdarzenia określone w  § 6 ust. 1,2, 3 i 4 niniejszej umowy. 

5. Najemca wyraża zgodę, iż w sytuacji wystąpienia zdarzeń określonych w  § 6 ust. 1,2 i 3 niniejszej 

umowy, na zaliczenie kaucji na należność Wynajmującego z tytułu zdarzeń określonych w  § 6 ust. 

1,2,3 i 4 niniejszej umowy. 

6. W sytuacji, gdy wysokość kaucji nie pokrywa należności Wynajmującego w stosunku do Najemcy za 

zdarzenia określone  w  § 6 ust. 1,2, 3 i 4 niniejszej umowy, Wynajmującemu przysługuje prawo 

dochodzenia należności w pełnej wysokości. 

 
 

 

§5 

 

1. W przypadku rezerwacji sali w GOK Puchaczów z dużym wyprzedzeniem czasowym należy potwierdzić 

termin najmu najpóźniej na 14 dni przed terminem imprezy określonym w niniejszej umowie, z 

zastrzeżeniem pkt. 2. Brak potwierdzenia rezerwacji będzie traktowany jako odstąpienie od umowy przez 

Najemcę. 
 
 

§ 6 

 

1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za urządzenia i wyposażenie znajdujące się w sali, o której mowa w 

§ 1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia bądź kradzieży urządzeń lub wyposażenia, o których mowa 

wyżej Najemca ma obowiązek zgłoszenia tego faktu pracownikowi GOK Puchaczów. 

2.  Najemca oświadcza, że został poinformowany o braku możliwości wykonania dekoracji ściennej 

oraz sufitowej na sali widowiskowej pod rygorem zatrzymania wpłaconej kaucji o której mowa w 

§4. 

3. Zabrania się dokonywania wymiany zamków w drzwiach wynajmowanych pomieszczeń. 

4. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w 

budynku, jak również do utrzymywania w należytej czystości najmowanego pomieszczenia.  

5. Po zakończeniu najmu, o którym mowa w § 1 Najemca zgłosi ten fakt pracownikowi GOK Puchaczów w 

celu wspólnego sprawdzenia stanu technicznego sali oraz znajdujących się w niej urządzeń i wyposażenia. 
 
 

§ 7 



 

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

§ 8 

 

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. 
 

§ 9 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.  

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

 

 

Najemca GOK Puchaczów 

 

 

 

 

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

Przedstawiciel Najemcy 

 

 

 

 

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

Dyrektor GOK Puchaczów 

 

 

 

 

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

Pieczęć Najemcy 

 

 

 

 

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

Pieczęć Gminnego Ośrodka Kultury 
 

*   niepotrzebne skreślić 

**   zaznaczyć sposób zapłaty
 


