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Zawarta w dniu 01.02.2019 r. w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy:
·6."::{tL~J'.fJ/,.·{)ll:\f

Gminą Kędzierzyn-Koźle - Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w }(ędZfe"rzynie::ł{oiiu z"
siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy al. Jana Pawła II 29, N1P: 7491954792, reprezentowanym przez
dyrektor p. Zenonę Kuś, działającą na podstawie Pełnomocnictwa nr Or,0052. 7.1.2018 Prezydenta
Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 02.01.2018 r., zwanym dalej Wynajmującym,

a
- ZAKSA Spółka Akcyjna, 47-223 Kędzierzyn-Koźle ul. Mostowa la, wpisana do KRS przez Sąd
Rejonowy Sąd Gospodarczy w Opolu Wydział VIII KRS pod nr. 0000195237 reprezentowaną przez
Sebastiana Świderskiego Prezesa Zarządu, zwana w dalszej części
umowy Spółką. - zwanym dalej Wynajmującym.

§ 1.
1. Wynajmujący oświadcza, iż przysługuje mu prawo do władania budynkiem hali widowiskowosportowej "Azoty" położnym w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej l A (dalej Obiekt) wynikające
z decyzji Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla nr GGXII72244-1-5-1I08 z dnia 20.01.2009 r.
ustanawiającej na wskazanym budynku trwały zarząd na czas nie oznaczony, na podstawie którego to
tytułu prawnego jest upoważniony do dysponowania tym budynkiem w zakresie niezbędnym do

wykonania postanowień niniejszej umowy.
2. Wynajmujący oświadcza, iż zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami powiadomi organ nadzorujący - Gminę Kędzierzyn-Koźle
O zawarciu niniejszej umowy.

§ 2.
1. Przedmiotem umowy jest najem lokalu użytkowego o powierzchni 37,2 m2 Nr. 302
zlokalizowanego w Hali. Widowiskowo Spoltowej Azoty (dalej Lokal), celem prowadzenia przez
Najemcę spotkań związanych z działalnością marketingową Klubu.
2. Umowa zawarta została na czas określony od dnia 01.02.2019 r. do dnia 31.05.2019 r,

§ 3.
l. Najemca zobowiązuje się do użytkowania przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie
z jego przeznaczeniem oraz do utrzymania w lokalu w porządku i czystości.
2, Najemca nie może bez zgody Wynajmującego:
a) udostępniać lokalu osobom trzecim w celu prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej;
b) prowadzić w lokalu robót budowlanych i rozbiórkowych bądź innych robót, których efektu nie da
się usunąć bez przeprowadzania robót budowlanych lub rozbiórkowych, przy czym jeżeli
Wynajmujący wyrazi zgodę na takie roboty, to strony w odrębnym porozumieniu określą zakres
i termin wykonania robót, tryb potwierdzenia ich v,rykonania oraz wysokość i sposób
udokumentowania nakładów poniesionych przez Najemcę na te roboty.
3. Najemca oświadcza, iż:
a) zapoznał się z Regulaminem Obiektu (Regulamin) i zobowiązuje się do jego przestrzegania, a takźe
do podjęcia działań zmierzających do wyegzekwowania jego przestrzegania od korzystających
z przedmiotu najmu;
b) zobowiązuje się przestrzegać przepisy BHP, przeciwpożarowe, sanitarne wynikające z powszechnie
o'oowlą"LUjące.go prawa ~m.\'l.1Y0n.~<!k\)'łfe 1. \)iglmiza~;I}~ \)oowil'ilM-}~~ na terenie Obiektu;
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c) zapoznał się ze stanem technicznym Lokalu j
'Wllosj do njego żadnych zastrzeżeń.
4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli przestrzegania przez Najemcę
obowiązków wynikających z niniejszej umowy i Regulaminu, o którym mowa powyżej.
5. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o Najemcy, należy przez to rozumieć pracowników
Najemcy oraz wszystkich korzystających za zgodą Najemcy z Lokalu w okresie przypisanym
Najemcy.
6. Najemca zapewni ciągły dostęp Wynajmującemu do pomieszczenia.

§ 4.

1. Najemca zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu miesięcznie:

-

a) czynsz najmu w kwocie 372,00 (słownie: dwieście 00/100) zł netto;
b) zryczałtowaną opłatę za energie elektryczną: 50,00 (słownie: pięćdziesiąt 0011 00) zł netto;
c) zryczałtowana opłatę za zużycie 1 m3 wody i odprowadzenie ścieków wg. obowiązującej stawki
netto jaka płaci Wynajmujący z tytułu dostawy wody i odprowadzenia ścieków.
d) opłatę za ochronę w wysokości 1% netto kosztów jakie miesięcznie ponosi Wynajmujący za ochronę
Obiektu.
2. Czynsz i pozostałe opłaty zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
3. Zapłata czynszu i pozostałych opłaty określonych w ust. l za dany miesiąc nastąpi bez wezwania
z góry, na wskazany rachunek bankowy do dnia 15 tego miesiąca, przy czym Wynajmujący w tymże
terminie wystawi fakturę VAT i wyśle Najemcy.

§ 5.
całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone
lub osobom trzecim w związku z korzystaniem z przedmiotu najmu.
2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do naprawienia szkody, o której mowa w ust. l, na rachunek
Najemcy, po uprzednim jego wezwaniu do naprawienia i wyznaczeniu odpowiedniego terminu.
3. Wynajmujący oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie szkody powstałe na
zdrowiu ItlD mieniu Najemcy, na co Najemca wyraża zgodę.
4. Najemca nie jest uprawniony do od~ania przedmiotu najmu w podnajem, użyczenie bądź
jakąkolwiek inną formę korzystania, bez uzyskania zgody Wynajmującego wyrażonej w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wyłączenia j przerwy w dostawach energii,
ogrzewania, łączności i innych mediów spowodowane przyczynami niezależnymi od Wynajmującego
lub działaniem siły wyższej.

1. Najemca przyjmuje na siebie

Wynajmującemu

§ 6.

1. W każdym czasie umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia stron.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez Wynajmującego ze skutkiem natychmiastowym, jeśli
Najemca:
a) zalega z zapłatą należności za jeden pełny okres płatności;
b) używa przedmiotu najmu niezgodnie zjego przeznaczeniem;
c) w sposób rażący narusza postanowienia umowy lub Regulaminu;
d) dalsze wykonywanie umowy przez Wynajmującego z przyczyn od niego niezależnych jest
niemożliwe;

w takim wypadku Najemcy nie

będzie przysługiwał

od

Wynajmującego

zwrot

nakładów

na roboty,
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o których mowa w § 3 ust. 2 lit. b), kt6rych przeprowadzenie strony uzgodniły ani żadne inne
roszczenia.

3. W przypadku

rozwiązania umowy lokal powinien zostać zwrócony Wynajmującemu

uzgodnionym przez strony, nie dłu±Szym jednak niż
okoliczność

w terminie
14 dni liczonych od daty rozwiązania umowy. Na

zwrotu lokalu strony sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy.
§ 7.

1. Najemca

wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z realizacją

umowy.
2. Najemca obowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie
realizacji niniejszej umowy.

§ 8.

=:...

l. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić tylko w fonnie pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.

Najemca

Wynajmujący
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ZAKRA.

SPÓŁKA AKCY.JNA

uf. MoslO'ól'B 1 A
47 - 223 KĘDZIERZYN.KotLE
Reg. 5~2~4·!(l:h:. MIP WI .. ICI.01-40?

Zaodni. . ar!. Iloeólnego rozp0!'Z4dzenia o ochronie dall)'oh ."""owych. d.i427 kwl.tnia 20 16 r. (Dz. U.... UE L 119 z O~.OS.20 16) InrQrm.~. it:
I) adminiSlralorcm l'anWln. d.n!"'" osobow)'oh joll MOSiR. si,dzibą w ~dzi""1nie.KbŻl•• Al. Jan, P.wl~ II 29,
l) _
z In'P"kto""" Ochron)' Dan)'Ch • iod@moslrl<l<.pl
3) PlUd/Pana dane osobowe przetwarzane bęGll \V celu rcaliucji umowy" na pQdSlDWie Art. 611sl. 1 lit.. b og6lnego fC'JzpDrzqdzcnia o ochronie danych osobowych 1 dnill27 kwietnia 10 I6r.
4) odbiorumi PanilPt.na danych osobowych będą wyłączniC podm~ty upttLwnlone do u'Zyłkantn. danych osobowych nrLpodstawie przepisów prawił
S) PMVPInQ. dano osobowe prIltlchowywnne będll'rz= o.km 61o.l (lub w oparciu o uz.nsadn(ony inlercs Nlo.li2owuny paez adminislmlora
6) posiada PaniIPnn prawo do ł.q.dnnia od adminf$Ualora dostypu do danych aSOboW)'c.h t IGh sprostowania, usunt~lll lub ognt.niacn'a przCłwu.rzanio.
7) ma Pani/Pan prawo w.iMienin sklll'gi do organu tlAdmrczeg;Q
S) POdanie dG.nycn GlObowych jest dobrowolne, jcdnc.kże odmowa. pot:hlaill dM\ych moie łkutkown.c odmowę ZQwnreu.. UIllQwy
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