Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 93/2018
Burmistrza Nowego Warpna
z dnia 18.12.2018 r

UMOWA UDOSTĘPNIENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
Zawarta w dniu ........................................... roku w Nowym Warpnie pomiędzy:
Panem/nią .....................................................................................................................................
Zam. .............................................................................................................................................
Legitymującym/ą się dowodem osobistym seria nr .....................................................................
Wydanym przez ...........................................................................................................................
Zwanym dalej „Najemcą”,
a Gminą Nowe Warpno, Plac Zwycięstwa 1, 72-022 Nowe Warpno, NIP 851-27-72-951,
reprezentowaną przez Burmistrza Nowego Warpna ................................................................................
zwanym dalej „Wynajmującym”, o następującej treści:
§ 1. Wynajmujący udostępnia Najemcy świetlicę wiejską w miejscowości ..............…….…………....,
wraz z wyposażeniem, z przeznaczeniem na .............................................................................................
§ 2. Umowa zawarta na czas określony od godziny ........................ dnia .............................................. r.
do godziny ........................ dnia .............................................. r.
§ 3. 1. Najemca zobowiązuje się wobec Wynajmującego do zapłaty czynszu za udostępnienie
świetlicy wiejskiej w wysokości .......................….……...............złotych
(słownie:..................................................................................) plus obowiązujący podatek VAT.
2. Powyższą kwotę w tym:
a) czynsz ............................... zł (słownie ...........................................),
b) woda i ścieki - wg odczytu różnicy wskazań licznika przed i po imprezie, wg stawek określonych w
uchwale Rady Miejskiej w Nowym Warpnie,
c) prąd - wg odczytu różnicy wskazań licznika przed i po imprezie, wg stawki określonej w umowie o
dostawę energii elektrycznej do określonego obiektu.
należy wpłacić na podane przez Wynajmującego konto lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu
Gminy w Nowym Warpnie .
§ 4. Wydanie świetlicy wiejskiej nastąpi w dniu ..................................r. o godzinie ................................
w stanie przydatnym do umówionego użytku.
§ 5. Najemca ponosi odpowiedzialność za wyposażenie znajdujące się w świetlicy oraz
bezpieczeństwo osób przebywających w świetlicy. Najemcy nie wolno dokonać zmian przeznaczenia
lokalu ani oddawać lokalu w podnajem lub do bezpłatnego użytkowania.

§ 6. 1. Po ustaniu stosunku udostępnienia Najemca zobowiązuje się zwolnić niezwłocznie przedmiot
udostępnienia w stanie niepogorszonym.
2. Najemca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie mienia, w tym działanie osób trzecich, jeśli w
wyniku ich działania powstały szkody materialne.
3. Najemca winien naprawić powstałe szkody w terminie wskazanym przez Wynajmującego .
4. W przypadku niezastosowania się do powyższych postanowień, szkoda zostanie naprawiona przez
Wynajmującego, a Najemca będzie zobowiązany do zwrotu kosztów naprawy w terminie określonym
w wezwaniu do zapłaty.
§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 8. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Wynajmującego i jeden
dla Najemcy.
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