
UMOWA NA WYNAJEM  MIEJSCA REKLAMOWEGO …./…./20... 
W dniu ……….. pomiędzy Gminą Bieruń – Bieruńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z siedzibą 
w Bieruniu ul. Rynek 14 reprezentowaną przez Dyrektora – Adama Duczmala, działającego w granicach 
upoważnienia zwaną w dalszej treści umowy Wynajmującym 
a  
Panem/Panią …………………………..………. zam. …..…………………….. ul. ………………………..…. 
prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
gospodarczej pod firmą …………………………………………………………………………………….. 
NIP: ……………………….., REGON: ……………………….., zwanym(ą) dalej Najemcą 

 

została zawarta umowa następującej treści: 
§ 1 

Wynajmujący oświadcza, że zarządza obiektem sportowym w Bieruniu przy ul………………………………………. 
i ma prawo do dysponowania nim w zakresie będącym przedmiotem niniejszej umowy. 

§ 2  

1. Wynajmujący zezwala na zamieszczenie na obiekcie sportowym o którym mowa § 1 reklamy 
o  powierzchni ….. m2  na cele informacyjno-reklamowe Najemcy. 

2. Wskazanie dokładnego miejsca wywieszenia reklamy, jej wyglądu, treści i sposobu montażu nastąpi 
na  podstawie protokołu, który stanowić będzie integralną część umowy. 

3. Najemca zobowiązuje się, iż specyfikacja reklamy o której mowa w ust. 2 zgodna będzie 
z obowiązującym prawem i nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. Wynajmującemu 
przysługuje uprawnienie do żądania modyfikacji specyfikacji reklamy, w przypadku gdyby miała ona 
odbiegać od zastrzeżeń wskazanych w zdaniu pierwszym. 

§ 3 
1. Wynagrodzenie należne Wynajmującemu z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, ustalone 

zostaje zgodnie z  Zarządzeniem Burmistrza Miasta Bierunia Nr ..………..……. z dnia ………………. r. 
2. Najemca będzie płacił Wynajmującemu miesięczny czynsz płatny z góry, w wysokości:  
 ….….. zł + …... zł (23%VAT) = ………… zł (słownie: ………………………………………). 

§ 4 

1. Najemca jest zobowiązany uiszczać opłatę określoną w § 3 przelewem lub gotówką w kasie BOSiR 
w terminie 14 dni licząc od daty wystawienia faktury VAT przez Wynajmującego. 

2. W przypadku nieterminowej zapłaty faktury Najemcy zostaną naliczone ustawowe odsetki.  
§ 5 

1. Umowa została zawarta na czas określony tj. od dnia ………………… do ……..……………. 
2. Po rozwiązaniu umowy Najemca jest zobowiązany do usunięcia reklamy i przywrócenia stanu 

powierzchni, na której była zawieszona – niepogorszonej w stosunku do istniejącej przed zawieszeniem 
reklamy. 

3. W przypadku braku wykonania obowiązku wskazanego w ust. 2 nie później niż do 14 dni roboczych od 
wygaśnięcia umowy, Wynajmujący uprawniony będzie do przywrócenia stanu powierzchni na której 
reklama była zawieszona na koszt i ryzyko Najemcy, a Najemca zobowiązuje się do zapłaty kosztów tych 
czynności nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania wezwania Wynajmującego. 

§ 6 
1. Najemca  jest zobowiązany do: 

a) utrzymania reklamy w należytym stanie techniczny i estetycznym, 
b) bezwarunkowego naprawienia ewentualnej szkody wyrządzonej w razie zerwania się reklamy.  

2. W przypadku nie wywiązania się przez Najemcę z obowiązku o którym mowa w pkt. 1 Wynajmującemu 
przysługuje prawo, po pisemnym upomnieniu Najemcy, a w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia, bez 
upomnienia, do demontażu reklamy na koszt i ryzyko Najemcy, oraz do rozwiązania niniejszej umowy, 
bez zachowania okresu wypowiedzenia. 



3. Najemca  ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu zamieszczenia reklamy. W przypadku wystąpienia 
przez jakiekolwiek podmioty trzecie względem Wynajmującego z jakimikolwiek roszczeniami 
związanymi z umieszczoną przez Najemcę reklamą, Najemca zobowiązuje się do dokonania wszelkich 
czynności mających na celu zwolnienie z odpowiedzialności odszkodowawczej Wynajmującego, a w 
razie poniesienia szkody przez Wynajmującego – Najemca zobowiązuje się bezwarunkowo do 
naprawienia tej szkody w pełnej wysokości. 

§ 7 
1. W czasie trwania umowy każda ze stron może ją rozwiązać z zachowaniem 3-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 
2. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, 

jeżeli Najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu za okres 2 miesięcy lub narusza inne istotne 
postanowienia umowy. 

§ 8 
Wynajmujący zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań zmierzających do obniżenia jakości 
ekspozycji. 

§ 9 
Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod  rygorem 
nieważności. 

§ 10 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§11 
Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać 
polubownie. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Wynajmującego. 

§ 12 
1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
2. Załącznikiem do niniejszej umowy jest wydruki informacji o wpisie Najemcy do CEIDG. 

 
NAJEMCA:       WYNAJMUJĄCY 

 
 


