Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 41/2018
Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 31 grudnia 2018 roku

-WZÓRUMOWA NAJMU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Nr ……….
Zawarta w dniu ……………………… w Jordanowie Śląskim pomiędzy:
Gminą Jordanów Śląski, ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski, NIP 914-12-01-515, reprezentowaną
przez Wójta Gminy – Pawła Filipczaka, zwaną dalej „Wynajmującym”,
a
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa instytucji/imię i nazwisko, adres, PESEL/NIP)
zwanym w dalszej części umowy „Najemcą”
o następującej treści:
§1
Wynajmujący wynajmuje świetlicę wiejską w ………………………………... wraz z wyposażeniem, zwaną
dalej

„lokalem”,

celem

………………………………………………………………………………………….
§2
1.
Najemca może przystosować lokal do swoich potrzeb: dekoracja wnętrza (nienaruszająca estetyki
i niewprowadzająca trwałych zmian w pomieszczeniach budynku), zainstalowanie swojego nagłośnienia.
2.
Sposób przystosowania lokalu do potrzeb Najemcy wymaga zgody Wynajmującego.
3.
Najemca bez zgody Wynajmującego nie może zmienić przeznaczenia na jakie lokal został wynajęty.
4.
Osoby korzystające z lokalu powinny przestrzegać przepisów bhp, p.poż. oraz dotyczących porządku
publicznego i stanu sanitarnego.
§3
Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. …………………………………….

§4
Najemca

uiści

opłatę

za

wynajem

lokalu

w

wysokości

……………zł

brutto

słownie:

…………………………………………………………………. złotych w kasie urzędu gminy lub na konto
BS Kobierzyce O/Łagiewniki 71 9575 1014 0030 1774 2000 0010, w terminie do ..…………………….

§5
Osobą uprawnioną do reprezentowania Wynajmującego w czynnościach związanych z wynajmem jest
pracownik urzędu gminy ds. budownictwa, gospodarki komunalnej i przestrzennej lub sołtys danej
miejscowości.
§6
Najemca ponosi odpowiedzialność za wyposażenie znajdujące się w świetlicy, bezpieczeństwo osób
obecnych w lokalu oraz osób przebywających na terenie nieruchomości.
§7

W przypadku wystąpienia szkody w przedmiocie najmu, Najemcę obciąża obowiązek wypłaty
odszkodowania do wysokości szkody na rzecz Wynajmującego.

§8
Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Najemca nie ma prawa podnajmowania przedmiotu najmu osobom trzecim bez uzyskania zgody
Wynajmującego.
§ 10
1.
Po upływie okresu najmu Najemca zobowiązuje się do zwrotu lokalu bez dodatkowych wezwań w
stanie, jaki istniał w dniu przejęcia.
2.
Zwrot lokalu powinien nastąpić nie później jak w pierwszym dniu pracującym po zakończeniu
imprezy lub uroczystości, na którą był wynajęty.

_______________________
(Wynajmujący)

_______________________
(Najemca)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. informuję: Panią/Pana, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Wójt Gminy Jordanów Śląski.
2. Pani/Pana dane osobowe będą pozyskiwane w celach zapewnienia komunikacji a podstawą prawną
ich przetwarzania jest: Art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016.
3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia ze zbioru.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, do ich sprostowania.
6. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan przetwarzanie Pani/Pana
danych narusza Pani/Pana prawa lub rozporządzenie.

