Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Zabłudowa nr VI/164/2012
z dnia 6 lutego2012

…..............................................
(imię i nazwisko)
…..............................................
(adres zamieszkania)
…..............................................

Burmistrz Zabłudowa

WNIOSEK
Proszę o wynajem świetlicy wiejskiej w dniu ….................................
….........................................

w godzinach

1. Osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku …...................................................
2. Przewidywana ilość uczestników …............................................................
3. Jednocześnie oświadczam, że:
a) zapoznałem/am się z obowiązującym Regulaminem świetlicy wiejskiej
b) zobowiązuję się do przestrzegania przepisów sanitarnych i p.poż w czasie trwania wynajmu.

…......................................................
(podpis wnioskodawcy)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Zabłudowa nr VI/164/2012
z dnia 6 lutego2012

Umowa najmu
Zawarta w dniu …....................... pomiędzy:
Panią/ Panem ….......................................................... zam. w …..........................................................
legitymującą (-ym) się dowodem osobistym seria ….... nr …................................ wydanym przez
…............................................................................................................................................................
zwanym dalej Najemcą
a
Gminą Zabłudów, reprezentowaną przez:
Burmistrza Zabłudowa - Jacka W. Lulewicza
zwaną dalej Wynajmującym, o następującej treści:
§ 1.
Wynajmujący oddaje Najemcy do użytkowania świetlicę wiejską w miejscowości …........................
wraz z wyposażeniem.
§ 2.
Umowa zostaje zawarta na czas określony od godz. …............... dnia …..................... do godz.
…............. dnia …........................
§ 3.
1. Najemca zobowiązuje się do zapłaty Wynajmującemu opłaty za wynajęcie w wysokości
….................. zł. (słownie zł.: …..........................................................................................................)
2. Najemca zobowiązany jest uiścić opłaty z góry na rachunek Wynajmującego w Banku
Spółdzielczym w Zabłudowie nr ….......................................................................................................
3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień potwierdzenia dowodu wpłaty przez bank.
§ 4.
Wydanie świetlicy nastąpi w dniu …......................... w stanie przydatnym do omówionego użytku.
§ 5.
Najemcy nie wolno dokonać zmian przeznaczenia lokalu, ani oddawać lokalu w podnajem
lub do bezpłatnego użytkowania.
§ 6.
Wszelkie opłaty z tytułu publicznego odtwarzania, prezentowania utworów muzycznych,
scenicznych i wszelkich innych objętych z tytułu praw autorskich ponosi Najemca.
§ 7.
Po ustaniu stosunku najmu Najemca zobowiązuje się zwolnić niezwłocznie przedmiot najmu w
stanie nienaruszonym. Wynajmujący jest upoważniony do zlecenia na koszt i ryzyko Najemcy
usunięcia ewentualnych uszkodzeń przedmiotu najmu.

§ 8.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Sprawy sporne rozpoznaje Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.
§ 9.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Najemca:

Wynajmujący:

