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Umowa najmu nr      /2021  

 

zawarta w dniu ………………….. w Krakowie pomiędzy: 

 

Małopolskim Szpitalem Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym im. prof. Bogusława 

Frańczuka z siedzibą w Krakowie, 30 - 224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, wpisanym przez 

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych  i zawodowych,  

fundacji, publicznych  zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000038598, NIP 

677- 17-03 -375 

reprezentowanym przez: 

dr n. med. Pawła Kamińskiego – Dyrektora 

zwanym dalej Wynajmującym 

a 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

zwanym dalej Najemcą 

 

Tytuł do nieruchomości 

§ 1 

1. Wynajmujący oświadcza, że właścicielem nieruchomości położonej w Krakowie przy  

al. Modrzewiowej 22, dz. Nr 228 obr. 9 o pow. 5 ha 21 a 46 m2 objętej Księgą Wieczystą  

nr KW 72799, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla 

Krakowa - Podgórza w Krakowie, którego właścicielem  jest Województwo Małopolskie. 

Małopolski Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka jest 

właścicielem budynku nr 1-16, nr 25 i nr 26 i urządzeń znajdujących się na nieruchomości 

opisanej wyżej. 

2. Podstawą zawarcia umowy jest Uchwała nr 2101/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 08.11.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Krakowskiemu Centrum 

Rehabilitacji i Ortopedii na oddanie w najem części nieruchomości przy al. Modrzewiowej 22 

w Krakowie; 

 

Przedmiot najmu 

§ 2 

1. Wynajmujący oddaje a Najemca bierze w najem lokal użytkowy znajdujący się w budynku 

nr 25 składający się z trzech pomieszczeń o łącznej powierzchni 30 m
2
 – na ambulatorium 

weterynaryjne. Lokal, o którym mowa w zdaniu wcześniejszym znajduje się na 

nieruchomości określonej w § 1. 
2. Opis stanu technicznego lokalu, będącego przedmiotem umowy najmu, na dzień 

obejmowania określone są w protokole zdawczo – odbiorczym, który stanowi załącznik nr 

1 do niniejszej umowy. 

 

Działalność Najemcy 

§ 3 

Najemca będzie wykorzystywał przedmiot najmu zgodnie z zasadami prawidłowej 

gospodarki w sposób odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu rzeczy i zgodnie  

z postanowieniami niniejszej umowy na ambulatorium weterynaryjne. 

 

Czynsz najmu 

§ 4 

1. Za najem pomieszczenia, o której mowa w § 2, Najemca płacił będzie Wynajmującemu 

czynsz miesięczny w łącznej wysokości brutto: ……………zł (słownie: 
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…………………….. złotych), w tym podatek VAT 23% tj.  . zł oraz wartość netto 

……….. zł (słownie: ……………………………00/100). 

2. Czynsz, o którym mowa w ust. 1 będzie płatny miesięcznie z góry do 10 dnia każdego 

miesiąca na podstawie faktury VAT. Zapłata za pierwszy miesiąc umowy następuje w 

terminie do 7 dni od otrzymania przez Najemcę faktury. Zapłata następować będzie na 

konto bankowe Wynajmującego wskazane na fakturze lub w kasie MSOR w budynku nr 4. 

3. Oprócz czynszu, Najemca zobowiązuje się do pokrywania przypadających na zajmowany lokal 

kosztów eksploatacji energii elektrycznej i zimnej wody wg wskazań subliczników. Należność za 

ww. koszty jest płatna w terminie 14 dni od wystawienia przez Wynajmującego faktury za miesiąc, 

którego dotyczy. 
4. Wywóz odpadów weterynaryjnych Najemca wykona na własny koszt. Najemca zobowiązuje się do 

gospodarowania powstałymi odpadami weterynaryjnymi, zgodnie z ustawą o odpadach. 

5. Czynsz najmu, o którym mowa w ust. 1 podlegał będzie corocznej waloryzacji ogłaszanym przez 

GUS średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni 

począwszy od 1 lutego 2023 roku. Zmiana czynszu w wyniku waloryzacji nie wymaga zmiany 

umowy. 

6. W przypadku upływu terminu zapłaty wskazanego w ust. 2 (opóźnienia w zapłacie) 

Wynajmujący może wystąpić z żądaniem zapłaty odsetek w wysokości ustawowej. 

7. Wynajmujący jest podatnikiem VAT i posiada NIP 677-17-03-375 oraz posiada 

uprawnienia do wystawienia faktury VAT. 

8. Najemca jest podatnikiem VAT. 

9. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktury VAT bez podpisu Najemcy. 

 

Obowiązki Stron 

§ 5 

1. Zakres obowiązków Wynajmującego: 

1) udostępnienie wynajmowanego pomieszczenia, o którym mowa w § 2 niniejszej 

umowy; 

2) zarządzenie budynkiem i dokonywanie z tego tytułu opłat zwykłego zarządu; 

3) zapewnienie sprawnego działania urządzeń technicznych budynku; 

4) informowanie Najemcy na piśmie o przeniesieniu prawa własności nieruchomości na 

inne podmioty. 

2. Zakres obowiązków Najemcy: 

1) zachowanie przedmiotu najmu w stanie nie pogorszonym wynikającym z normalnej 

eksploatacji i w tym zakresie dbanie o utrzymanie jego należytego stanu technicznego 

i sanitarnego oraz dokonywania na swój koszt napraw związanych ze zwykłym 

używaniem wynajmowanych pomieszczeń; 

2) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. i ochrony mienia, zgodnie z zasadami 

obowiązującymi u Wynajmującego; 

3) uzyskiwanie każdorazowo pisemnej zgody Wynajmującego na podnajmowanie 

przedmiotu umowy osobom trzecim; 

4) Najemca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za szkody wyrządzone 

Wynajmującemu lub osobom trzecim powstałe w związku z korzystaniem z 

przedmiotu najmu. 

5) Najemca własnym kosztem i staraniem ubezpiecza przedmiot najmu od zdarzeń 

losowych, w tym ubezpiecza wyposażenie lokalu od kradzieży. 

 

Obowiązywanie i rozwiązanie umowy 

§ 6 

Umowę zawiera się na czas nieokreślony. 
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§ 7 

1. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za zgodą Stron. 

2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 3 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

3. Wynajmujący może rozwiązać umowę najmu w trybie natychmiastowym bez 

wypowiedzenia w przypadku, gdy: 

1) Najemca używa przedmiot najmu w sposób sprzeczny z umową lub celem umowy  

i mimo upomnienia nie przestaje go używać w taki sposób albo, gdy zaniedbuje 

przedmiot najmu w taki sposób, że zostaje on narażony na utratę lub uszkodzenie; 

2) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie Wynajmującego, czego nie można było przewidzieć  

w chwili zawarcia umowy; 

3) oraz innych przypadkach wynikających z przepisów prawa, w szczególności  

z przepisów kodeksu cywilnego regulujących umowę najmu, 

4) Najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za pełne dwa okresy 

płatności. 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 8 

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich czynnościach  

i przeszkodach mających wpływ na realizację umowy. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.  

4. Spory wynikające z umowy rozstrzygnie Sąd właściwy dla Wynajmującego. 

 

§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

Wynajmujący       Najemca 


