UMOWA NAJMU
powierzchni reklamowej
na czas oznaczony
Nr R...............
zawarta w dniu ............................. w Warszawie pomiędzy:
Miastem Stołecznym Warszawa z siedzibą w (00-950) Warszawie przy pl. Bankowym 3/5, NIP
5252248481, w ramach którego działa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy
Śródmieście m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (00-464) przy ul. Szwoleżerów 5, zwanym dalej
Wynajmującym, reprezentowanym przez .............................................................. na podstawie
pełnomocnictwa nr ................................... udzielonego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st.
Warszawy znak GP-OR.0052.4693.2016 z dnia 05.10.2016r. przez Pana Jacka Nowaka – p. o. Dyrektora
Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
a
.................................................................,
z
siedzibą
........................................................,
wpisanym/ą do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS ................., / zamieszkałym/ą
........................................................................., prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod nazwą
.............................................., z siedzibą ................................................, wpisaną do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym/ą NIP ......................, REGON ............,
zwanym/ą/mi w treści umowy Najemcą, reprezentowanym/ą przez :
................................................................................................
o następującej treści:
§1
1. Wynajmujący oddaje Najemcy w najem, a Najemca bierze do używania, część elewacji, zwanej dalej
przedmiotem najmu, budynku, stanowiącego własność m.st. Warszawy, usytuowanego przy
ul. ........................... w Warszawie,
dz. ew.
nr ... obręb 5-..-..., celem umieszczenia
......................................... o wymiarach: .. x .., zwanego/ej dalej reklamą.
2. Wynajmujący informuje, że budynek, o którym mowa w ust. 1, wpisany jest do rejestru zabytków pod
numerem ..... / jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków, a układ ulicy ...... wpisany jest do rejestru
zabytków pod numerem .....
3. Przedmiot najmu zostanie wydany Najemcy na podstawie protokołu przekazania, po uzyskaniu przez
Najemcę własnym staraniem i na własny koszt i dostarczenia Wynajmującemu pozwolenia Stołecznego
Konserwatora Zabytków m.st. Warszawy na montaż reklamy.
4. Wynajmujący informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne o stwierdzenie
nieważności orzeczenia odmawiającego prawa własności czasowej do gruntu w stosunku
do nieruchomości opisanej w ust. 1.
§2
1. Pozwolenia Stołecznego Konserwatora Zabytków m.st. Warszawy, o którym mowa w § 1 ust. 3,
Najemca zobowiązuje się dostarczyć do Wynajmującego najpóźniej w terminie 60 dni roboczych od
daty podpisania umowy. Niedostarczenie pozwolenia na montaż reklamy w podanym terminie oznacza,
że umowa nie została zawarta.
2. Najemca zobowiązuje się do umieszczenia reklamy zgodnie z wymogami określonymi przez
Wynajmującego i Stołecznego Konserwatora Zabytków m.st. Warszawy oraz warunkami wynikającymi
z innych dokumentów, o których mowa w § 16 i przepisów prawa dotyczących reklam.
3. Zmiana wyglądu lub treści reklamy bądź miejsca jej umieszczenia wymaga pisemnej zgody
Wynajmującego.
4. W przypadku umieszczenia reklamy z naruszeniem obowiązków określonych w ust. 2 Wynajmujący
może wypowiedzieć umowę najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia.
5. W przypadku dokonania przez Najemcę zmian określonych w ust. 3, bez pisemnej zgody
Wynajmującego, Wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu bez zachowania terminów
wypowiedzenia.
§3
1. Najemca zobowiązuje się do:
a) dbałości o estetyczny wygląd reklamy,
b) napraw i bieżącej konserwacji reklamy,
c) pokrycia ewentualnych szkód wynikających z zainstalowania reklamy i jej eksploatacji, co
obejmuje także odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich,

ul. ................................
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d) utrzymania miejsca usytuowania reklamy w należytym stanie technicznym, a w przypadku jej
demontażu doprowadzenie tego miejsca do stanu pierwotnego,
e) przestrzegania obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i BHP,
f) przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych dotyczących reklam,
g) regulowania we własnym zakresie należności za zużytą energię,
h) uzupełnienia kaucji w terminie określonym w § 8 ust. 4.
2. Nadto Najemca, zobowiązuje się do:
a) pisemnego powiadomienia Wynajmującego o każdej zmianie formy prawnej prowadzonej
działalności gospodarczej, w terminie 7 dni od jej dokonania, celem wprowadzenia przedmiotowej
zmiany w niniejszej umowie,
b) pisemnego powiadomienia Wynajmującego o każdorazowej zmianie osoby uprawnionej do
reprezentacji Najemcy, siedziby Najemcy itp. w terminie 7 dni, od jej dokonania.
3. W przypadku naruszenia obowiązków określonych w ust. 1 i 2 lit. a Wynajmujący może wypowiedzieć
umowę najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia.
4. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek zainstalowania i eksploatacji reklamy.
§4
1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia reklamy powstałe na skutek zdarzeń od
niego niezależnych.
2. Jeżeli w czasie trwania umowy powstanie konieczność wykonania napraw lub remontów powierzchni
zajmowanych pod reklamę Najemca zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia o tym
Wynajmującego w formie pisemnej.
3. W przypadku niedopełnienia przez Najemcę obowiązku określonego w ust. 2 Wynajmujący może żądać
odszkodowania za poniesioną szkodę z tego tytułu.
4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą u osób trzecich poprzez niedopełnienie
przez Najemcę obowiązku określonego w ust. 2.
§5
1. W przypadku konieczności wykonania napraw lub remontów powierzchni zajmowanych pod reklamę,
do których zobowiązany jest Wynajmujący, Najemca zostanie powiadomiony pisemnie o terminie ich
przeprowadzenia. W przypadku niedotrzymania ustalonego terminu Najemcy przysługuje prawo, po
uprzednim udzieleniu dodatkowego 14-sto dniowego terminu, do wykonania prac we własnym zakresie
i obciążenia Wynajmującego poniesionymi kosztami.
2. Najemca zobowiązany jest udostępnić powierzchnię zajmowaną pod reklamę w terminie wskazanym
przez Wynajmującego w celu wykonania napraw lub remontów. W przypadku awarii Najemca
zobowiązany jest niezwłocznie udostępnić powierzchnię zajmowaną pod reklamę.
3. W przypadku niewypełnienia powyższego obowiązku Wynajmujący zastrzega sobie prawo
wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia oraz do demontażu reklamy
i obciążenia Najemcy poniesionymi z tego tytułu kosztami.
§6
1. Z tytułu umieszczenia reklamy Najemca płacić będzie Wynajmującemu miesięcznie czynsz
w wysokości:
........... ( słownie: ............................................... ) + podatek od towarów i usług VAT.
Ogółem czynsz miesięcznie wynosi: ............... (słownie: ............................................) + podatek
od towarów i usług (VAT).
2. Czynsz płatny jest od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu najmu.
3. Czynsz płatny jest z góry do dnia 10 każdego miesiąca przelewem na rachunek Wynajmującego,
wskazany na fakturze VAT, przy czym za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku
Wynajmującego.
4. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawiania faktur z tytułu niniejszej umowy bez podpisu
odbiorcy.
5. Opóźnienie w zapłacie czynszu przekraczające dwa pełne okresy płatności stanowi podstawę do
wypowiedzenia umowy najmu, bez zachowania terminów wypowiedzenia, po uprzednim udzieleniu
Najemcy na piśmie dodatkowego jednomiesięcznego terminu do zapłaty zaległości.
6. W przypadku nieuiszczenia czynszu w terminie wymienionym w ust. 3 Wynajmującemu przysługuje
prawo żądania odsetek ustawowych za zwłokę.
§7
Wynajmujący
ma
prawo
corocznie
zwaloryzować
czynsz,
o
którym
mowa
w
§
6,
o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez Główny Urząd
ul. ......................................
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Statystyczny za rok ubiegły, za jednostronnym, pisemnym powiadomieniem, na co Najemca wyraża
zgodę.
§8
1. Z tytułu umieszczenia reklamy w dniu ........................... Najemca wpłacił na konto Wynajmującego
nr ................................................, kaucję w wysokości 3-ch miesięcznych należności czynszowych
plus
podatek
VAT.
Łączna
kwota
kaucji
wynosi
.....................
zł
(słownie:
...................................................). W przypadku wzrostu czynszu Wynajmujący ma prawo wezwać
Najemcę do uzupełnienia kaucji do wysokości aktualnego trzymiesięcznego czynszu brutto. Najemca
zobowiązuje się uzupełnić kaucję do aktualnej wysokości, w terminie 14 dni od daty otrzymania
pisemnego wezwania pod rygorem wypowiedzenia umowy najmu.
2. Kaucja przeznaczona jest na zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy,
w szczególności z tytułu wyrządzonych przez Najemcę szkód wynikających z zainstalowania reklamy
i jej eksploatacji w tym kosztów zastępczego przywrócenia stanu poprzedniego elewacji, zaległości
z tytułu czynszu, opłat za bezumowne użytkowanie, demontaż reklamy i jej składowanie.
3. Wynajmujący może dokonać potrącenia z kaucji należności, o których mowa w ust. 2,
a Najemca wyraża na to zgodę.
4. W przypadku wykorzystania przez Wynajmującego części lub całości kaucji na cele wymienione w ust.
2 Najemca zobowiązuje się uzupełnić kaucję do wysokości określonej w ust. 1, w terminie 14 dni od
daty otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem wypowiedzenia umowy najmu.
5. W czasie trwania najmu, Najemca nie może żądać pokrycia swoich zobowiązań z wpłaconej kaucji.
6. Kaucja podlega takiemu oprocentowaniu, jak wkłady płatne na każde żądanie, na rachunku bankowym
należącym do Wynajmującego.
7. W przypadku, gdy Wynajmujący nie ma w stosunku do Najemcy żadnych roszczeń w dacie demontażu
reklamy, kaucja, wraz z bankowymi odsetkami podlega zwrotowi w terminie 14 dni od daty
demontażu, po potrąceniu kosztów prowadzenia rachunku oraz opłaty za przelew kaucji.
§9
1. Wynajmujący oświadcza, iż działając na podstawie ustawy o udostępnieniu informacji gospodarczych
zawarł z biurem informacji gospodarczej umowę o świadczenie usługi udostępniania informacji
gospodarczej.
2. W przypadku gdy Najemca posiada zadłużenie przekraczające 9 miesięczny czynsz najmu, którego
łączna wysokość jest wyższa niż 500,00 zł i świadczenie jest wymagalne co najmniej 60 dni,
Wynajmujący ma prawo do przekazania informacji o dłużniku do biura informacji gospodarczej,
z którym zawarł umowę, o której mowa w ust 1, celem umieszczenia Najemcy na liście dłużników
w krajowym rejestrze długów. Powyższe kryterium czasowe nie dotyczy dłużników, którzy już zwrócili
Wynajmującemu część elewacji, o której mowa w § 1 ust. 1.
3. Wynajmujący przed przekazaniem informacji o zadłużeniu do biura informacji gospodarczej zawiadomi
Najemcę na piśmie o zamiarze przekazania tej informacji do biura informacji gospodarczej i wezwie go
do zapłaty zadłużenia, przy czym odebranie przez Najemcę wezwania nie jest warunkiem koniecznym
do umieszczenia go w krajowym rejestrze długów.
§ 10
1. Umowa zawarta jest na czas oznaczony 3 lat: od dnia ................. do dnia...................
2. Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę za porozumieniem stron.
3. Wynajmujący ma prawo wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia
w przypadkach przewidzianych w kodeksie cywilnym oraz niniejszą umową.
4. Strony mają prawo rozwiązać umowę najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku
faktycznej niemożliwości eksponowania reklamy, lub rozwiązania umowy najmu na lokal użytkowy
o pow. ............... w budynku przy ul. ..................................., bez prawa żądania przez Najemcę
odszkodowania z tego tytułu.
5. Wypowiedzenie umowy winno być, pod rygorem nieważności, dokonane w formie pisemnej i doręczone
stronie osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru.
§ 11
1. Wszelkie pisma kierowane do stron będą doręczane na adres:
Wynajmujący: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,
00 – 464 Warszawa ul. Szwoleżerów 5,
Najemca:
...............................................................................................................................................
2. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się na piśmie o każdej zmianie adresu.
Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego otrzymania przez stronę, do której jest adresowane.
ul. ......................................
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3. Zaniechanie powyższego obowiązku powoduje, że pismo wysłane na adres określony w ust. 1 uznaje
się za doręczone.
4. Pismo przesłane drugiej Stronie na adres określony w ust. 1 awizowane dwukrotnie i nieodebrane,
uznaje się za doręczone w terminie 14 dni od daty pierwszego awiza bądź w dacie odmowy przyjęcia
pisma.
§ 12
1. W przypadku rozwiązania umowy Najemca zobowiązuje się na własny koszt zdemontować reklamę
i zlikwidować skutki jej umieszczenia najpóźniej w dniu rozwiązania niniejszej umowy, a w przypadku
wypowiedzenia jej w trybie natychmiastowym w ciągu 14 dni od jej rozwiązania.
2. Po zakończeniu najmu, Najemca zobowiązuje się przekazać Wynajmującemu część elewacji, o której
mowa w § 1 ust. 1, protokołem zdawczo – odbiorczym, w stanie nie pogorszonym.
3. W przypadku niedotrzymania przez Najemcę postanowienia ust. 1 Wynajmujący zastrzega sobie prawo
demontażu reklamy, usunięcia skutków jej zainstalowania i obciążenia Najemcy poniesionymi z tego
tytułu kosztami.
4. Najemca zobowiązany jest do odebrania zdemontowanej reklamy w terminie 7 dni od daty wezwania
go przez Wynajmującego i wypłacenia na rzecz Wynajmującego opłaty z tytułu jej składowania.
5. W przypadku uchybienia obowiązkowi określonemu w ust. 4 pozostawiona reklama będzie traktowana
jako porzucona przez Najemcę.
§ 13
1. W przypadku, gdy Najemca nie zdemontuje reklamy i nie przekaże Wynajmującemu części elewacji,
o której mowa w § 1 ust. 1 w terminie, o którym mowa w § 12 ust. 1, Wynajmującemu, niezależnie od
uprawnień określonych w § 12, przysługuje opłata odpowiadająca trzykrotnej wartości czynszu
naliczonego według minimalnej stawki obowiązującej w danym rejonie, na określony rodzaj
urządzenia, jednak nie mniej niż wartość dotychczasowego miesięcznego czynszu brutto.
2. Opłata wymieniona w ust. 1 będzie wyliczona proporcjonalnie za okres faktycznego pozostawienia
reklamy na elewacji po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy.
3. Opłata wymieniona w ust. 1 powinna być wnoszona do dnia 10 każdego miesiąca przelewem na
rachunek Wynajmującego, przy czym za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku
Wynajmującego.
§ 14
1. Zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i prawa miejscowego.
3. Spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez Sąd miejscowo właściwy dla
siedziby Wynajmującego.
§ 15
Umowa niniejsza została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje
Wynajmujący i jeden Najemca.
§ 16
Załączniki do niniejszej umowy stanowią:
-

Pismo ............................... Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Wydziału Estetyki
Przestrzeni Publicznej Urzędu m.st. Warszawy z dnia .....................
Decyzja Nr .................. Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Śródmieście, z dnia
...........................
Wniosek o wydanie zgodny na najem powierzchni reklamowej z dnia ........

WYNAJMUJĄCY
Miasto Stołeczne Warszawa
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

ul. ......................................

NAJEMCA
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