
UMOWA NAJMU.... /2021/ZPO1
z dnia..................................

Załącznik Nr 2

zawarta w Białymstoku pomiędzy:

MIASTO BIAŁYSTOK, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP: 9662117220 w imieniu 
którego występuje Zespół Placówek Oświatowych NR 1 w Białymstoku, ul. Dobra 3, 15-034 
Białystok reprezentowaną przez p.o. Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 
w Białymstoku mgr Annę Agnieszkę Niewiarowską, zwanego dalej Wynajmującym

a

reprezentowaną przez:

zwanym dalej Najemcą

o następującej treści:
§1

Przedmiot najmu

1. Przedmiotem najmu jest część powierzchni dachowej (50 m1 2 3 4) budynku Bursy ZPO Nr 1 
położonego w Białymstoku przy ul. Dobrej 3. Załącznik graficzny urządzeń znajdujących się 
na dachu wykonuje Najemca, co jest częścią integralną niniejszej umowy i stanowi załącznik 
nr 1.
2. Wynajmujący oświadcza, że dysponuje przedmiotem najmu.

§2
Przedmiot umowy

Wynajmujący oddaje Najemcy w najem część powierzchni dachowej opisanej w § 1 umowy.

§3
Czas trwania umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia.........................do 30.06.2024 roku.
2. Po upływie terminu wskazanego w ust. 1 w ciągu miesiąca najemca zdemontuje

istniejące na dachu urządzenia sieci telefonii komórkowej, chyba, że zostanie zawarta 
nowa umowa, o której mowa w ust.4.

3. Najemca zwróci przedmiot najmu Wynajmującemu w stanie nie pogorszonym,
z uwzględnieniem postanowień §11.

4. Po upływie okresu obowiązywania niniejszej umowy strony dopuszczają możliwość
dalszego najmu, wymagać to będzie podpisania nowej Umowy.



§4
Czynsz najmu

1. Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu czynsz w wysokości ............... PLN
(słownie: ................................złotych) netto powiększony o 23% podatku od towarów
i usług za każdy miesiąc najmu poczynając o d ...........................do końca trwania umowy
tj. do dnia 30 czerwca 2024 roku. Czynsz będzie waloryzowany na koniec każdego roku 
w stopniu odpowiadającemu średniorocznemu wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych 
towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły, ogłaszany przez GUS.
2. Czynsz najmu jest płatny z dołu, w okresach miesięcznych na podstawie faktur 
wystawionych przez Wynajmującego, które Wynajmujący ma obowiązek wystawić 
w terminie do piątego dnia miesiąca następującego po tym, za który ma być dokonana 
płatność czynszu.
3. Czynsz płatny jest w złotych polskich, przelewem bankowym w ciągu 21 dni od otrzymania 
faktury na rachunek bankowy Wynajmującemu numer 78124062921111001100795256 
w Banku PEKAO S.A. Spełnienie świadczenia przez Najemcę następuje w dniu złożenia 
w banku polecenia przelewu.
4. Koszty wszelkich podatków’ i innych danin publicznych obciążających nieruchomość 
w granicach której znajduje się przedmiot najmu ponosi Wynajmujący, za wyjątkiem 
podatków, w których następuje z mocy prawa przejście obowiązku podatkowego na Najemcę, 
w tym, w zakresie podatku od budowli.
5. Faktury wystawione przez Wynajmującego będą zawierały dane dotyczące oznaczenia 
Wynajmującego:
Sprzedawca: Miasto Białystok, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP 9662117220, 
Wystawca: Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku, ul. Dobra 3, 15-034 
Białystok

§5
Kaucja

1. Kaucja zabezpieczająca nie podlega oprocentowaniu i podlega zarachowaniu na poczet 
zaległości powstałych w związku z nienależytym lub nieterminowym uiszczeniem opłat oraz 
innych zobowiązań związanych z najmem. Kaucja może zostać zaliczona w poczet zadłużenia 
jeden raz w ciągu roku kalendarzowego. Uzupełnienie kaucji winno nastąpić w terminie 14 
dni od daty otrzymania wezwania.
2. Kaucja podlega zwrotowi po rozliczeniu wszelkich zobowiązań związanych 
z użytkowaniem nieruchomości.

§ 6
Oświadczenie w formie aktu notarialnego 1

1. W przypadku, gdy wymiar jednomiesięcznego czynszu i opłat dodatkowych wynosi ponad 
3.000 zł najemca, winien przedłożyć oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się, 
w trybie art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, egzekucji co do wydania 
nieruchomości po zakończeniu najmu oraz egzekucji należności wynikających z umowy w 
wysokości dwunastomiesięcznego czynszu i opłat dodatkowych. Koszty sporządzenia aktu 
notarialnego obciążają najemcę. W przypadku nie przedłożenia stosownego oświadczenia w 
terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, nie później jednak niż przed przejęciem 
powierzchni dachowej, wynajmujący odstąpi od umowy bez zachowania terminów 
wypowiedzenia, a najemca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 
ustalonej w umowie.



§7
Ubezpieczenia

Najemca oświadcza, iż posiada polisę ubezpieczeniową obejmującą urządzenia i instalacje 
znajdujące się na przedmiocie najmu jak również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

§8
Utrzymanie i używanie przedmiotu najmu

1. Przedmiot najmu wykorzystywany będzie przez Najemcę wyłącznie na cele techniczne 
związane z funkcjonowaniem sieci telefonii komórkowej bez możliwości dalszej rozbudowy 
zestawu urządzeń na dachu Bursy Szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w 
Białymstoku.
2. Najemca ma prawo zainstalowania na przedmiocie najmu stacji bazowej składającej się 
z urządzeń:
• 2 masztów antenowych
• 9 anten sektorowych
• 3 anten radioliniowych
• 5 szaf z urządzeniami sterującymi
• kabla światłowodowego, rusztu i drogi kablowej wraz z konstrukcjami wsporczymi 

niezbędnymi do ich instalacji wg dokumentacji uzgodnionej i dostarczonej 
Wynajmującemu.

3. Wszystkie urządzenia zainstalowane przez Najemcę na przedmiocie najmu pozostają jego 
własnością.
4. Bez wcześniejszego uzgodnienia z Wynajmującym Najemca nie ma prawa prowadzić prac 
na przedmiocie najmu związanych z rozbudową, przebudową i.t.p. W przypadku gdyby były 
uzgodnienia Najemca jest zobowiązany dostarczyć Wynajmującemu szczegółowy opis prac 
prowadzonych na przedmiocie najmu, projekty budowlane, raport oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko, projekt techniczny urządzeń i instalacji, ekspertyzę 
techniczną stwierdzającą możliwość przeniesienia obciążeń, wynikających z posadowienia 
stacji bazowej wraz z urządzeniami wymienionymi w § 8 ust 2 przez budynek, na którym 
znajduje się przedmiot najmu. Wszelkie wykonywane, wcześniej uzgodnione prace 
instalacyjne, budowlane, modernizacyjne muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Najemca zobowiązuje się na własny koszt do podpisania umowy na nadzór prac 
z inspektorem nadzoru wskazanym przez Wynajmującego.
5. W przypadku planowanej przez Wynajmującego termomodernizacji budynku / dachu 
i elewacji/, Strony zobowiązują się do negocjacji kwoty wzrostu kosztów termomodernizacji 
ze względu na zainstalowaną stację bazowa telefonii komórkowej Najemcy. Jeżeli Strony nie 
dojdą do porozumienia odnośnie udziału Najemcy we wzroście kosztów termomodernizacji, 
Wynajmujący ma prawo do wypowiedzenia umowy z 1 miesięcznym okresem 
wypowiedzenia.
6. Drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem przedmiotu najmu obciążają Najemcę, 
który zobowiązuje się do utrzymywania w dobrym stanie technicznym powierzchni dachu 
pod urządzeniami określonymi w § 8 ust 2 w całym okresie trwania umowy oraz do pokrycia 
kosztów napraw i ewentualnych uszkodzeń powstałych z jego winy.



§9
Dostęp

1. Wynajmujący zobowiązuje się zapewnić Najemcy swobodny dostęp do Przedmiotu najmu 
przez 24 godziny na dobę. we wszystkie dni w roku, także w niedziele i święta. W każdym 
przypadku jedynie osoby legitymujące się pisemnym upoważnieniem Najemcy mogą mieć 
dostęp do Przedmiotu najmu.

§10
Wypowiedzenie

1. Najemca uprawniony jest do wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem 
natychmiastowym w ciągu 6 miesięcy od jej zawarcia w przypadku:

1) braku zgody (wniesienia sprzeciwu) właściwego organu administracji państwowej lub 
samorządowej na zainstalowanie na przedmiocie najmu urządzeń telefonii komórkowej.

2) uzyskania negatywnych wyników prób technicznych działania zainstalowanych na 
przedmiocie najmu urządzeń.
- wskutek czego korzystanie przez Najemcę z przedmiotu najmu stało się dla Niego 
bezprzedm i oto we,

2. Najemca uprawniony jest do wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem 
natychmiastowym w ciągu 1 miesiąca od dnia zaistnienia następujących okoliczności:

- zmian w przedmiocie najmu lub jego sąsiedztwie, które będą miały wpływ na działalność 
Stacji Bazowej,

- zmiany potrzeb Najemcy w zakresie konfiguracji sieci,
- utraty koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z zezwoleniem na 

zakładanie i używanie urządzeń w sieci i przydziału częstotliwości lub w przypadku nie 
otrzymania, wygaśnięcia lub utraty jakiegokolwiek zezwolenia.
3. W sytuacji opisanej w § 10 w takim samym terminie tj. w ciągu 1 miesiąca Najemca 
usunie z przedmiotu najmu swoje urządzenia, zgodnie z ustaleniami § 11
4. W przypadku niedotrzymania terminu usunięcia urządzeń. Najemca zapłaci karę umowną 
równą dwukrotności czynszu płaconego, za każdy miesiąc zwłoki.
5. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru 
lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
6. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę zawartą na czas określony, na miesiąc naprzód 
na koniec miesiąca kalendarzowego w następujących przypadkach:

1) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lub budynku, w którym znajduje się 
wynajmowana powierzchnia,

2) wyłączenia budynku, w którym znajduje się wynajmowana powierzchnia, z 
użytkowania ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników lub 
konieczność przeprowadzenia w budynku remontu,

3) przeznaczenia nieruchomości na potrzeby inwestycyjne Gminy.

§11
Zwrot przedmiotu najmu

1. Po zakończeniu najmu Najemca wykona remont pokrycia dachowego na części 
powierzchni dachu będącego przedmiotem najmu
2. Najemca zdemontuje i usunie z Przedmiotu najmu w okresie jednego miesiąca od dnia 
rozwiązania umowy urządzenia zainstalowane przez Najemcę na własny koszt.



§12
Poufność

1. Wynajmujący zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 
dotyczących zawarcia, treści i wykonania niniejszej umowy.
2. Strony upoważnione są do przekazania informacji dotyczących zawarcia, treści 
i wykonania niniejszej umowy jedynie uprawnionym do tego władzom na ich żądanie.

§13
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu 
cywilnego.
3. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygał będzie właściwy dla 
Wynajmującego Sąd Powszechny.
4. Opłatę skarbową należną z tytułu zawarcia umowy ponosi Najemca.
5. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
6. Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednym dla każdej ze stron.

Wynajmujący: Najemca:


