
UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO 
 

zawarta w dniu 21 listopada 2012 roku Warszawie pomiędzy: 
 
„WWGM”  Spółka  z o.o. z siedzibą ul. Cicha 235 w Warszawie, zarejestrowaną w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie pod numerem KRS: 0001984758,  Kapitał zakładowy:  80.900,00  złotych, NIP: 
5971233184;  REGON: 547891008; reprezentowaną przez: 
Tomasza Nowaka – Prezesa Zarządu 
zwaną dalej „WYNAJMUJĄCYM” 
 
a 
 
Janem Kowalskim, zamieszkałym w Warszawie przy ul. Długiej 145 m. 23, legitymującym 
się dowodem osobistym serii ATU nr 304581 wydanym przez Prezydenta m.st. Warszawy, 
ważnym do dnia 24 kwietnia 2017 roku, zwanym w treści umowy „Najemcą", 
zwaną dalej „NAJEMCĄ” 

 
o treści następującej: 
 

§ 1 
Wynajmujący oświadcza, że jest wieczystym użytkownikiem działki nr 46 obrębu 7-58-07 
oraz właścicielem budynku wzniesionego na tej działce,  położonej w Warszawie przy ul. 
Cichej 235, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w 
Warszawie Księga Wieczysta Nr 3452967. 

 
§ 2 

Wynajmujący oddaje, a Najemca bierze w najem lokal użytkowy zlokalizowany na 4 
(czwartym) piętrze o numerze 35 o powierzchni 17 (siedemnaście) m² . 
 

§ 3 
1. Strony ustalają, że opłata netto z tytułu czynszu wynosi 40,- (czterdzieści) zł za 1 m² 
wynajmowanej powierzchni, o której mowa w § 2, co stanowi 680,- (sześćset osiemdziesiąt) 
zł plus obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. 
2. Poza stawką czynszu, o której mowa w ust.1 najemca będzie ponosił opłaty                     
eksploatacyjne: 
1) za energię elektryczną pobieraną przez klimatyzację według wskazań liczników i 
obowiązujących stawek stosowanych przez dostawcę energii. 
2)  pozostałe koszty eksploatacyjne: co, cw, wodę i kanalizację, wywóz nieczystości stałych,  
podatku od nieruchomości, kosztów utrzymania powierzchni wspólnych, ogólnego nadzoru 
obiektu, w formie zryczałtowanej  w wysokości 17,- (siedemnaście)  złotych za 1 m² 
wynajmowanej powierzchni netto plus obowiązujący podatek od towarów i usług [VAT] 
miesięcznie, co stanowi 289,- (dwieście osiemdziesiąt dziewięć) złotych plus obowiązujący 
podatek od towarów i usług [VAT]. 
3. Czynsz najmu, o którym mowa w ust. 1 płatny będzie miesięcznie z góry w 
nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania faktury VAT na rachunek bankowy 
Wynajmującego,  jednak nie później niż 10-go każdego miesiąca. 
4. Pozostałe opłaty płatne będą w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury VAT. 
 

§ 4 
Najemca zobowiązuje się do: 



a/  utrzymania lokalu w należytym stanie technicznym zgodnie z  zobowiązującymi 
przepisami, 
b/  użytkowania przedmiotu najmu z dbałością o jego stan techniczny i sanitarny w sposób nie 
przekraczający zwykłego zużycia, 
d/  przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej, 
e/  używać przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 

§ 5 
Wynajmujący zobowiązuje się do: 
a/  zapewnienia najemcy dostępu do przedmiotu najmu w czasie trwania  umowy 24 godziny 
w ciągu doby przez 365 dni w roku a w roku  przestępnym 366 dni, 
b/  utrzymania budynku i mediów zasilających w należytym stanie  technicznym i sanitarnym. 
 

§ 6 
Wszelkie zmiany, przebudowa, adaptacja czy ulepszenia i przeróbki nie mogą być dokonane 
bez pisemnej zgody Wynajmującego. 
 

§ 7 
Najemca nie jest uprawniony do oddania części przedmiotowego lokalu w podnajem lub 
bezpłatne użytkowanie osobie trzeciej bez pisemnej zgody wynajmującego. 
 

§ 8 
Po zakończeniu umowy Najemca zobowiązuję się do zwrotu lokalu w stanie niepogorszonym, 
z wyjątkiem normalnego zużycia. 
 

§ 9 
1.  Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony. 
2.  Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z upływem dwumiesięcznego okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. 
 

§ 10 
Wynajmujący zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy, jeżeli  Najemca zalega z 
należnościami za dwa pełne okresy płatnicze, a także  gdy najemca nie przestrzega 
postanowień umowy  niniejszej umowy. 
 

§ 11 
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd powszechny 
właściwy dla miejsca zawarcia umowy. 
 

§ 12 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 13 
Niniejszą umowę sporządzoną w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu 
dla każdej ze stron. 
 

 
 
        WYNAJMUJĄCY:                                              NAJEMCA: 


