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UMOWA Nr.... /20../W 

 

  zawarta w dniu ……………w Biłgoraju pomiędzy Gminą Miasto Biłgoraj –  Ośrodek Sportu    

i Rekreacji w Biłgoraju, zwaną w treści umowy „Wynajmującym”, reprezentowaną 

przez:.......................... –  Dyrektora OSiR w Biłgoraju, przy kontrasygnacie ................  -  Gł. 

Księgowego OSiR, a……………………………………, zwanym  w treści umowy „Najemcą”,  

które reprezentuje: …………………………………………………następującej treści: 

 

§1 
Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem obiektów, będących przedmiotem  najmu, których 

zarządcą jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Biłgoraju. 

     

§2 
Strony ustalają, że, Najemca będzie płacić miesięcznie Wynajmującemu czynsz najmu 

w wysokości: 

........ zł (........ złotych) brutto miesięcznie w tym podatek VAT (stawka podatku obowiązująca 

w dniu wystawienia faktury) za 1m
2
 , za korzystanie z:  

-  pomieszczenia użytkowego o powierzchni  ..... m
2
 x ..... zł = ....... zł, słownie: (.........złotych), 

 brutto miesięcznie w tym podatek VAT (stawka podatku obowiązująca                   w dniu 

wystawienia faktury) za 1 m
2  

, 

- powierzchnia wspólna z zarządcą lokalu o powierzchni ....... m
2  

x ........ zł = .........zł, słownie: 

(........... złotych). 

 

§3 
1. Czynsz najmu Najemca będzie płacić z góry w terminie 14 dnia od daty wystawienia faktury  

przez Wynajmującego na konto: PKO BP O /Biłgoraj PKO BP O /Biłgoraj 12 1020 5385 0000 

9202 0141 2105. 

§4 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od …………………do ………………… 

2. W przypadku naruszenia postanowień umowy przez Najemcę lub nieprzestrzegania regulaminów 

korzystania z obiektów OSiR, Wynajmujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem 

natychmiastowym. 

3. Najemca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku 

akceptacji stawek, o których mowa w   §6. 

 

§5 
1.   Najemcy nie wolno dokonywać zmian przedmiotu najmu. 

2. Najemcy nie wolno dokonywać przedmiotu najmu w podnajem lub do bezpłatnego używania. 

3. Najemca musi stosować się do ogólnych zasad bhp, przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych 

a także wewnętrznych regulaminów i instrukcji dotyczących przedmiotu najmu oraz ponosi pełną 

odpowiedzialność , za prawidłowe i bezpieczne korzystanie z przedmiotu najmu. 

4. Po ustaniu stosunku najmu, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić przedmiot najmu 

Wynajmującemu, w stanie niepogorszonym. 

5. Najemca zobowiązuje się, utrzymać w należytym porządku i czystości przedmiot najmu.                                                                              

                                                                         

§6 
Jakakolwiek zmiana stawki VAT (zwiększenie  lub zmniejszenie) wynikająca z przepisów 

powszechnie obowiązujących, nie wymaga zmiany treści umowy. Cena zostanie każdorazowo 

ustalona w oparciu o stawki VAT, obowiązujące w dniu wystawienia faktury (w dniu powstania 

obowiązku podatkowego), z uwzględnieniem przepisów przejściowych. 

 

 



§7 

                                                         Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe Właściciela (wszystkich współwłaścicieli) będą przetwarzane na potrzeby 

realizacji niniejszej umowy i przedmiotowego projektu. Niniejsza umowa jest podstawą 

przetwarzania danych osobowych. 

2. Administratorem danych osobowych Właściciela będzie Gmina Miasto Biłgoraj.  

3. Gmina wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania  z praw związanych    

z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować   w następujący sposób: 

a. listownie na adres: ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj 

b. przez e-mail: iod@bilgoraj.pl 

c. telefonicznie: 84 686 96 99 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania ich przydatności w związku  

z realizowanym projektem oraz zgodnie z obowiązującymi dla gmin przepisami 

archiwizacyjnymi. 

5. Gmina będzie przekazywać dane osobowe Właściciela (wszystkich współwłaścicieli) 

podmiotom uprawnionym do otrzymania danych, na podstawie przepisów prawa oraz 

wykonawcom, podwykonawcom, dostawcom, usługodawcom, którym zleci wykonanie 

inwestycji objętej Projektem - takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Gminą. 

6. Właścicielowi (wszystkim współwłaścicielom) przysługują następujące prawa, związane  

z przetwarzaniem ich danych osobowych: 

a. prawo dostępu do danych osobowych, 

b. prawo żądania sprostowania danych osobowych, 

c. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

d. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Gminy danych 

osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym 

nadającym się do odczytu maszynowego. Właściciel może przesłać te dane innemu 

administratorowi danych lub zażądać, aby Gmina przesłała dane do innego administratora, 

jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.  

7. Właścicielowi przysługuje prawo wniesienia skargi, do organu nadzorczego zajmującego  

się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest również niezbędne do zawarcia umowy.    

W przypadku nie podania danych osobowych, niemożliwe byłoby zawarcie umowy                        

i wykonywanie czynności z niej wynikających. 

9. Decyzje o danych osobowych Właściciela nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie 

są również profilowane. 
 

§8 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego a spory wynikające z treści sporządzonej umowy, rozstrzygać będzie Sąd 

Rejonowy. 

                                                                       

§9 
Umowę sporządzono w dwu  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze stron. 

 

 

  Wynajmujący:                                                                                                 Najemca: 
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