
Rejestr umów najmu długoterminowych - rok 2011/2012 

 

Lp. Nazwa kontrahenta  Numer 

umowy 

Nazwa pomieszczenia  Okres wynajmu 

1. Bożena Sławatyńska-lekarz dentysta 1/2011 Gabinet stomatologiczny 03.01.2011 – 

31.12.2011 r. 

2. Akademia Sportu Urwis  

ul. Północna 215 20-447 Lublin 

2/2011 Basen 

Sala gimnastyczna 

07.01.2011 – 

10.06.2011 r. 

3. Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum 

nr 16  

ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin 

3/2011 Basen 14.02.2011 – 

31.05.2011 r. 

4. Konsorcjum Handlowe GHL Sp. z o.o.        

ul. Grabskiego 23 20-330 Lublin 

4/2011 Sala gimnastyczna 02.03.2011 – 

10.06.2011 r. 

5. Lubelski Związek Piłki Nożnej                           

20-609 Lublin, ul. Filaretów 44 

5/2011 Boisko 08.04.2011 -

20.05.2011 r. 

6. Compugroup Medical Polska Sp. z o.o.         

20-149 Lublin,ul. Do Dysa 9 

6/2011 Sala dydaktyczna 23.05.2011 - 

30.09.2011 r. 

7. Alicja Świetlicka   

ul. Bazylianówka 95/23  20-144 Lublin 

7/2011 Sklepik 01.09.2011 r. – 

30.06.2012 r. 

8. Aldik Sp. z o.o.                                                

ul. Braci Wieniawskich 5 20-844 Lublin 

8/2011 Sala gimnastyczna 03.10.2011 r. – 

15.06.2012 r. 

9. Akademia Sportu Urwis                                    

ul. Północna 215 20-447 Lublin 

9/2011 Basen 15.09.2011 – 

29.06.2012 r. 

10. Iwona Greguła Fit                                         

ul. Probostwo 19/6  20-089 Lublin 

10/2011 Basen 12.09.2011 – 

29.06.2012 r. 

11. BRE Leasing Sp. z o.o. Oddział Lublin  

ul. Lucyny Herc 3A 20-328 Lublin 

11/2011 Sala gimnastyczna 05.09.2011 – 

15.06.2012 r. 

12. Klub Puszystych Super Linia 

ul. Szwajcarska 4/5  20-861 Lublin 

12/2011 Basen 05.09.2011 – 

29.06.2012 r. 

13. Lubelska Szkoła Pływania                                

ul. Laury 24 20-711 Lublin 

13/2011 Basen 05.09.2011 – 

29.06.2012 r. 

14. Marcin Krawiec, Cholewianka 2 C 

24-120 Kazimierz Dolny 

14/2011 Basen 16.09.2011 – 

29.06.2012 r. 

15. Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji 

im. H Łopacińskiego  

Al. Racławickie 5 20-059 Lublin 

15/2011 Basen 05.09.2011 – 

29.06.2012 r. 

16. Szkoła Podstawowa w Nasutowie 

Nasutów 209A  21-025 Niemce 

16/2011 Basen 05.09.2011 – 

29.06.2012 r. 



17.  Prywatne Gimnazjum i Liceum 

Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi  

ul. Długosza 8a  20 – 054 Lublin 

17/2011 Basen 14.09.2011 – 

29.06.2012 r. 

18. Smuga Katarzyna Dmoch Mulak  

ul. Chęcińskiego 1/59 20-839 Lublin 

18/2011 Basen 13.09.2011 – 

29.06.2012 r. 

19. Szkoła Podstawowa nr 43 im. I.J. 

Paderewskiego 5  

ul. Śliwińskiego 5 20-861 Lublin 

19/2011 Basen 05.09.2011 – 

29.06.2012 r. 

20. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe 

Venta Sp. z o.o.  

ul. Karpacka 24 20-868 Lublin 

20/2011 Basen 05.09.2011 – 

29.06.2012 r. 

21. Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum 

nr 16  

ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin 

21/2011 Basen 05.09.2011 – 

29.06.2012 r. 

22. UREN NOVABERRY Sp. z o.o.  

ul. Beskidzka 9  20-869 Lublin 

22/2011 Basen 05.09.2011 – 

29.06.2012 r. 

23. Zespół Szkól nr 5 im. Jana Pawła II 

ul. Elsnera 5  20-854 Lublin 

23/2011 Basen 05.09.2011 – 

29.06.2012 r. 

24. Grzegorz Świderski Elizówka 44a  

21-003 Ciecierzyn 

24/2011 Sala gimnastyczna 02.09.2011 – 

15.06.2012 r. 

25. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i 

Administracji w Lublinie  

ul. Bursaki 12 20-150 Lublin 

25/2011 Basen 12.09.2011 – 

29.06.2012 r. 

26. Wyższa Szkoła Społeczno – Przyrodnicza im. 

Wincentego Pola w Lublinie 

ul. Choiny 2 20-816 Lublin 

26/2011 Basen 05.10.2011 – 

31.05.2012 r. 

27. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej Sp. z o.o.  

ul. Puławska 28  20-822 Lublin 

27/2011 Basen  

 

05.09.2011 – 

29.06.2012 r. 

28. Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w 

Bogdance 21-013 Puchaczów 

28/2011 Basen 

Sala gimnastyczna 

05.09.2011 – 

29.06.2012 r. 

29. Football Academy – Krzysztof Gralewski 

ul. Gospodarcza 22/49 20-213 Lublin 

29/2011 Sala gimnastyczna 05.10.2011 – 

31.03.2012 r. 

30. Grzegorz Kuna 

ul. Paganiniego 6/43 20-850 Lublin 

30/2011 Sala gimnastyczna 12.10.2011 – 

31.03.2012 r. 

31. HAP ARMATURA 

ul. Lucyny Herc 10 20-328 Lublin 

31/2011 Sala gimnastyczna 05.10.2011 – 

31.03.2012 r. 

32. Tomasz Ryczek 

ul. Paderewskiego 14/211 20-860 Lublin 

32/2011 Sala gimnastyczna 01.10.2011 – 

30.04.2012 r. 



33. PIKREM – Piotr Kańczugowski 

ul. Puchacza 8/25 20-323 Lublin 

33/2011 Sala gimnastyczna 10.10.2011 – 

31.05.2012 r. 

34. Klub Sportowy Lublin 

ul. Jagiellońska 2 D 20-806  Lublin 

34/2011 Boisko 25.10.2011 – 

14.11.2012 r. 

35. Uczniowski Osiedlowy Klub Sportowy 

„Sławin” Lublin 

ul. Zbożowa 75  20-857 Lublin 

35/2011 Sala gimnastyczna 02.11.2011 – 

31.12.2011r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Umowa najmu nr 1/2011 

Gabinetu stomatologicznego dla potrzeb indywidualnej      

                         praktyki lekarskiej. 
 

   Zawarta w dniu 3 stycznia 2011 r. w Lublinie pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. 

Fryderyka Chopina z siedzibą przy ul. Poturzyńskiej 2 20-853 Lublin 

reprezentowanym przez Dyrektora mgr Barbarę Wardę zwanym dalej 

„Wynajmującym” 

a 

Panią Bożenę Sławatyńską - lekarzem dentystą zwanym dalej „Najemcą”. 
 

§1 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w oparciu o Zarządzenie Nr 511//2004 

Prezydenta Miasta Lublin z dnia 27 grudnia 2004 r. 

 

§2 

Przedmiotem wynajmu jest gabinet stomatologiczny o powierzchni 16 m2. 
 

§3 

Wynajmujący oddaje Najemcy lokal opisany w §1 do użytkowania na okres od 3 

stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. w celu udzielenia świadczeń 

zdrowotnych w zakresie stomatologii. 
 

§4 

1. Za korzystanie z gabinetu ustala się kwotę 30, 00 zł brutto miesięcznie 

(obejmującą koszty eksploatacji, podatek VAT), płatne z góry do 10 każdego 

miesiąca ( za miesiąc styczeń do 30 stycznia) na rachunek BANK PEKAO S. A. 

V Oddział w Lublinie nr 35 1240 1503 1111 0010 0165 2913. Za dzień zapłaty 

uważa się dzień uznania rachunku bankowego Gimnazjum. Podstawa prawna: 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 27 grudnia 2004r. nr 511/2004 w 

sprawie upoważnienia dyrektorów szkół, ośrodków szkolno – wychowawczych, 

specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, specjalnych ośrodków szkolno 

– wychowawczych Miasta Lublin do zawierania umów najmu gabinetów 

stomatologicznych dla potrzeb indywidualnych praktyk i grupowych praktyk 

lekarskich wykonywanych przez lekarzy stomatologów oraz dla niepublicznych 

zakładów opieki zdrowotnej sprawujących profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 

uczniami w zakresie stomatologii. 

 

§5 

Najemca zobowiązuje się do użytkowania gabinetu zgodnie jego 

przeznaczeniem. 

 

 

 

 

 



§6 

Najemca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ 

obowiązujących w Gimnazjum nr 16 w Lublinie i pokrycia kosztów napraw i 

strat wynikających z niewłaściwej eksploatacji obiektu. 

 

§7 

Rozwiązanie niniejszej umowy może nastąpić za 3 miesięcznym wypowiedzeniem 

lub bez wypowiedzenia w przypadku wykorzystania gabinetu niezgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

Po  rozwiązaniu  umowy   Najemca   przekaże   Wynajmującemu   pomieszczenie 

w takim w stanie, w jakim przyjął do użytkowania. 

 

§8 

Zmiana  lub  uzupełnienie  umowy może  nastąpić w  formie  pisemnej. 

 

§9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym ze 

stron.  

 

 

Najemca        Wynajmujący 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Umowa najmu nr 4/2011 

Zawarta w dniu 01.03.2011 r. pomiędzy:  

Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina z siedzibą w Lublinie przy ul. Poturzyńskiej 

2, 20-853 Lublin, NIP: 712-24-70-041 zwanym dalej „Wynajmującym”, 

reprezentowanym przez Panią Barbarę Wardę – Dyrektora Szkoły. 

a 

Konsorcjum Handlowe GHL  Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ul. Grabskiego 23,  

20-330 Lublin, NIP 946-18-86-756 zwanym dalej „Najemcą” reprezentowanym przez 

Pana Cezarego Borynia – Prezesa Zarządu.   

 

§1            

Wynajmujący oświadcza, że ma prawo dysponować przedmiotem umowy. 

 

 

§2 

Przedmiotem najmu jest sala gimnastyczna. 

 

§3 

Na mocy niniejszej umowy Gimnazjum nr 16 w Lublinie wynajmie salę gimnastyczną 

w terminie od 02.03.2011 r. do 10.06.2011 r. w niżej wymienionych dniach  

i godzinach: 

 Środa – 2000 - 2130 (dwie godziny lekcyjne)      

      §4 

 1. Za wynajem sali gimnastycznej Najemca zobowiązuje się do uiszczania należności  

w wysokości 57,38 zł netto + 13,20 VAT, brutto 70,58 zł za godzinę zegarową.  

Należność będzie regulowana do 20 dnia bieżącego miesiąca na rachunek BANK 

PEKAO S.A. V Oddział w Lublinie nr 35 1240 1503 1111 0010 0165 2913.  

Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Gimnazjum. 

2. Nieterminowe zapłacenie należności spowoduje naliczenie odsetek w wysokości 

ustawowej.       

 

 

 

 

 



§5 

Każda ze stron zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy za miesięcznym 

okresem wypowiedzenia.  

       

§6 

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu, 

o którym mowa, w §5 jeżeli Najemca będzie zalegał z opłatą za 2 miesiące lub 

dopuszczał się innych uchybień. 

      §7 

Najemca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu przepisów BHP i PPOŻ  

i zarządzeń obowiązujących w Gimnazjum nr 16 oraz zobowiązuje się do pokrycia 

kosztów napraw i strat wynikających z niewłaściwej eksploatacji obiektu. 

 

§8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§9 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 

w Lublinie.  

      §10 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

NAJEMCA        WYNAJMUJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 



Umowa najmu nr 5/2011 

Zawarta w dniu 08 kwietnia 2011r. pomiędzy:  

Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina z siedzibą w Lublinie przy ul. Poturzyńskiej 

2, 20-853 Lublin, NIP: 712-24-70-041 zwanym dalej „Wynajmującym”, 

reprezentowanym przez Panią Barbarę Wardę – Dyrektora Szkoły. 

a 

Lubelskim Związkiem Piłki Nożnej z siedzibą w Lublinie przy ul. Filaretów 44 20-609 

Lublin, NIP 712-21-58-800 zwanym dalej „Najemcą” reprezentowanym przez Pana 

Mariana Rapę – Prezesa Zarządu.   

 

§1         

    

Wynajmujący oświadcza, że ma prawo dysponować przedmiotem umowy. 

 

 

§2 

Przedmiotem najmu są obiekty sportowe i sala lekcyjna. 

 

 §3 

Na mocy niniejszej umowy Gimnazjum nr 16 w Lublinie wynajmie obiekty sportowe 

i salę lekcyjną w terminie od  08.04.2011 r. do 20.05.2011 r. według ustalonego  

przez Najemcę harmonogramu kursu. 

       §4 

1. Za wynajem obiektów sportowych i sali lekcyjnej Najemca zobowiązuje się do 

uiszczenia należności w wysokości 2500,00 brutto. 

Należność będzie uregulowana w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury na 

rachunek BANK PEKAO S.A. V Oddział w Lublinie nr 35 1240 1503 1111 0010 

0165 2913.  

Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Gimnazjum. 

2. Nieterminowe zapłacenie należności spowoduje naliczenie odsetek w wysokości 

ustawowej. 

       

 

 

 



§5 

Najemca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu przepisów BHP i PPOŻ  

i zarządzeń obowiązujących w Gimnazjum nr 16 oraz zobowiązuje się do pokrycia 

kosztów napraw i strat wynikających z niewłaściwej eksploatacji obiektu. 

§6 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§7 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 

w Lublinie.  

      §8 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

NAJEMCA        WYNAJMUJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Umowa najmu nr 6/2011 

Zawarta w dniu 23 maja 2011r. pomiędzy:  

Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina z siedzibą w Lublinie przy ul. Poturzyńskiej 

2, 20-853 Lublin, NIP: 712-24-70-041 zwanym dalej „Wynajmującym”, 

reprezentowanym przez Panią Barbarę Wardę – Dyrektora Szkoły. 

a 

CompuGroup Medical Polska Sp. z .o. o. z siedzibą w Lublinie ul. Do Dysa 9  20-149 

Lublin, KRS 0000136033, NIP 712-10-76-075, REGON 430585884 zwanym dalej 

„Najemcą” reprezentowanym przez Pana Waldemara Grudzień – Prezesa Zarządu.   

 

§1         

    

Wynajmujący oświadcza, że ma prawo dysponować przedmiotem umowy. 

 

 

§2 

Przedmiotem najmu jest sala dydaktyczna. 

 

 §3 

Na mocy niniejszej umowy Gimnazjum nr 16 w Lublinie wynajmie salę dydaktyczną 

w terminie od 23.05.2011 r. do 30.09.2011 r. według ustalonego  przez Najemcę 

harmonogramu. 

       §4 

1. Za wynajem sali dydaktycznej Najemca zobowiązuje się do uiszczenia należności  

w wysokości 150,00 brutto za każdorazowe udostępnienie sali dydaktycznej. 

Należność będzie uregulowana w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury na 

rachunek BANK PEKAO S.A. V Oddział w Lublinie nr 35 1240 1503 1111 0010 

0165 2913.  

Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Gimnazjum. 

2. Nieterminowe zapłacenie należności spowoduje naliczenie odsetek w wysokości 

ustawowej. 

       

 

 

 



§5 

Każda ze stron zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy za miesięcznym 

okresem wypowiedzenia.  

§6 

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu, 

o którym mowa, w §5 jeżeli Najemca będzie zalegał z opłatą za 2 miesiące lub 

dopuszczał się innych uchybień. 

§7 

Najemca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu przepisów BHP i PPOŻ  

i zarządzeń obowiązujących w Gimnazjum nr 16 oraz zobowiązuje się do pokrycia 

kosztów napraw i strat wynikających z niewłaściwej eksploatacji obiektu. 

§8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§9 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 

w Lublinie.  

      §10 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

NAJEMCA        WYNAJMUJĄCY 

 



Umowa najmu nr 7/2011 
 

 

Zawarta w dniu 19 sierpnia 2011 r. pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka 

Chopina z siedzibą w Lublinie przy ul. Poturzyńskiej 2 20-853 Lublin, NIP 712-24-70- 

041 zwanym w dalszej części umowy „Wynajmującym” reprezentowanym przez Panią 

mgr Barbarę Wardę – Dyrektora Szkoły  

a  

Panią Alicją Świetlicką z siedzibą w Lublinie ul. Bazylianówka 95/23 wpisaną do 

Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 80078, NIP 712-204-36-75 zwaną  

w dalszej części umowy „Najemcą”, o następującej treści: 

 

 §1 

 

Wynajmujący oświadcza, że ma prawo dysponować przedmiotem umowy. 

 

§2 

 

1.Na mocy niniejszej umowy Wynajmujący oddaje Najemcy w używanie pomieszczenie 

o powierzchni 10 m2 mieszczące się w budynku Gimnazjum na parterze, wraz  

z urządzeniami i meblami, zgodnie z załączonym opisem z przeznaczeniem na sklepik 

szkolny.  

2.Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu miesięczny czynsz w wysokości 

350,00 zł netto +23% VAT tj. 80,50, brutto 430,50 (za miesiąc grudzień i luty 175,00+ 

23% VAT tj. 40,25, razem 215,25) do 20 każdego miesiąca z góry na rachunek BANK 

PEKAO S.A.V Oddział w Lublinie nr 35 1240 1503 1111 0010 0165 2913. 

3.Ponadto Najemca zobowiązuje się do wnoszenia na rzecz Wynajmującego opłaty: 

 z tytułu zużycia energii elektrycznej – na podstawie analizy faktycznego 

zużycia, 

 z tytułu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków opłata naliczana 

będzie na podstawie odczytu wodomierza zainstalowanego w sklepiku, 

 opłata za media będzie wnoszona przez Najemcę na rachunek 

Wynajmującego w ciągu 14 dni od dnia wystawienia refaktury, (media będą 

rozliczane jeden raz w roku). 

 Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego 

Gimnazjum. 

4.W przypadku nieterminowego opłacania czynszu będą naliczane ustawowe odsetki. 

 

§3 

Najemca zobowiązany jest do: 

 korzystania z lokalu z należytą starannością i zgodnie z przeznaczeniem 

określonym §1,  

 przestrzegania obowiązujących w szkole przepisów bhp i ppoż., 

 uiszczania czynszu i opłat w terminie, 

 niedokonywania bez zgody Wynajmującego zmian funkcjonalnych lub 

konstrukcyjnych lokalu. 

 

 

 



 

§4 

 

Najemca za zgodą Wynajmującego, może dokonać ulepszeń lokalu na własny koszt  

i we własnym zakresie. Najemcy nie służy prawo żądania od Wynajmującego zwrotu 

kosztów z tego tytułu. 

 

§5 

 

Najemca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia lokalu powstałe w czasie trwania 

umowy. W razie powstania takich uszkodzeń Najemca jest zobowiązany dokonać 

stosownych napraw na swój koszt. 

§6 

 

Najemca ponosi ryzyko w uszczerbku lub stracie majątku znajdującym się  

w pomieszczeniu, a spowodowanymi przyczynami losowymi(powódź, kradzież, itp.).  

 

§7 

 

Najemca zobowiązuje się do: 

1. Ciągłej sprzedaży szerokiego asortymentu artykułów szkolnych zgodnie  

z zapotrzebowaniem uczniów i rodziców. 

2. Sprzedaży artykułów żywnościowych, bogatych w witaminy (owoce, soki). 

3.  Miłej i kulturalnej obsługi uczniów.  

4. Udostępnienia sklepiku w godz. Od 8:00-do 15:00, a w przypadku imprez szkolnych 

zgodnie z potrzebami Gimnazjum.  

 

§8 

 

Zmiana wysokości za świadczenia wymienione §1 ust. 3 wynikającą ze zmian 

wysokości kosztów eksploatacyjnych ponoszonych przez Wynajmującego nie wymaga 

akceptacji Najemcy. 

 

§9 

 

Umowa zostaje zawarta od dnia 01.09.2011 r. do 30.06.2012 r. 

 

§10 

 

Wypowiedzenie umowy następuje z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

 

§11 

 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

§12 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  



 

§13 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

 

 

 

NAJEMCA                    WYNAJMUJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Umowa najmu nr 8/2011 

Zawarta w dniu 29 sierpnia 2011 r. pomiędzy: Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka 

Chopina z siedzibą w Lublinie przy ul. Poturzyńskiej 2, 20-853 Lublin, NIP: 712-24-

70-041 zwanym dalej „Wynajmującym”, reprezentowanym przez:  

Panią Barbarę Wardę – Dyrektora Szkoły. 

a 

ALDIK NOVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Lublinie  

(20-844) przy ul. Braci Wieniawskich 5 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – 

Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód  

w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sadowego pod numerem KRS 000363455, o kapitale zakładowym w wysokości 

35 000,00 zł, zwaną dalej „Najemcą” reprezentowanym przez:  

Pana Jerzego Bartoszka – Wiceprezesa Zarządu.   

 

§1     

        

Wynajmujący oświadcza, że ma prawo dysponować przedmiotem umowy. 

 

 

§2 

Przedmiotem najmu jest sala gimnastyczna. 

 

 §3 

Na mocy niniejszej umowy Gimnazjum nr 16 w Lublinie wynajmie salę gimnastyczną 

w terminie od   03.10.2011 r. do 15.06.2012 r. w niżej wymienionych dniach  

i godzinach: 

 Poniedziałek – 2000 - 2130 

      §4 

 1. Za wynajem sali gimnastycznej Najemca zobowiązuje się do uiszczania należności  

w wysokości  57,38 zł netto + 23% VAT, za godzinę zegarową.  

Należność będzie regulowana do 20 dnia bieżącego miesiąca na rachunek BANK 

PEKAO S.A. V Oddział w Lublinie nr 35 1240 1503 1111 0010 0165 2913 w oparciu 

o fakturę wystawioną przez Wynajmującego. 

Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Gimnazjum. 



2. Nieterminowe zapłacenie należności spowoduje naliczenie odsetek w wysokości 

ustawowej. 

      §5 

Każda ze stron zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy za miesięcznym 

okresem wypowiedzenia.  

       

§6 

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu, 

o którym mowa, w §5 jeżeli Najemca będzie zalegał z opłatą za dwa miesiące lub 

dopuszczał się innych uchybień. 

      §7 

Najemca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu przepisów BHP i PPOŻ  

i zarządzeń obowiązujących w Gimnazjum nr 16 oraz zobowiązuje się do pokrycia 

kosztów napraw i strat wynikających z niewłaściwej eksploatacji obiektu. 

 

§8 

Najemca zobowiązuje się do informowania Wynajmującego o wypadkach  

i zniszczeniach, które powstały w czasie zajęć na sali gimnastycznej. Jednocześnie 

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty drogocenne (biżuteria, 

sprzęt elektroniczny np. mp3, telefon komórkowy) pozostawione przez Najemcę na 

terenie sali gimnastycznej i /lub w szatniach. 

 

§9 

Wynajmujący może odwołać zajęcia prowadzone przez Najemcę, jeżeli wymaga tego 

organizacja zajęć szkolnych. Wynajmujący jest zobowiązany powiadomić Najemcę  

o tym fakcie z przynajmniej czterodniowym wyprzedzeniem. 

 

§10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§11 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 

w Lublinie.  

       



§12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

§13 

Ewentualne zmiany niniejszej umowy muszą mieć formę pisemną i być 

zaakceptowane przez strony pod rygorem nieważności. 

 

 

NAJEMCA        WYNAJMUJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Umowa najmu nr 9/2011 

Zawarta w dniu 29 sierpnia 2011r. pomiędzy: 

Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina z siedzibą w Lublinie przy ul. Poturzyńskiej 

2, 20-853 Lublin, NIP: 712-24-70-041 zwanym dalej „Wynajmującym”, 

reprezentowanym przez:  

Panią Barbarę Wardę – Dyrektora Szkoły, 

 a  

Akademią Sportu Urwis Włodek, Puchacz Spółka Cywilna z siedzibą przy ul. 

Północnej 215 20-818 Lublin NIP: 712-323-58-33, Regon 060718274 zwanym dalej 

„Najemcą” reprezentowanym przez: 

1. Pana Roberta Włodka, 

2. Pana Jacka Puchacza.    

 §1 

 

Wynajmujący oświadcza, że ma prawo dysponować przedmiotem umowy. 

 

§2 

1.Na mocy niniejszej umowy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie 

wynajmie basen w niżej wymienionych dniach i godzinach: 

 piątek od godz.  1710 do 1755  

2.Umowa zostaje zawarta na okres od  16.09.2011 r. do 29.06.2012 r. 

 

      §3 

1.  Dyrektor  Gimnazjum  nr  16  im. Fryderyka  Chopina w Lublinie na czas wynajmu         

 basenu zapewnia : 

 obsługę techniczno – porządkową oraz fachową opiekę ratowniczą, 

 wyłączność korzystania z basenu. 

2.  Dyrektor  Gimnazjum  nr  16 im.  Fryderyka Chopina w Lublinie 16  informuje,  że       

zgodnie  z  punktem  5  Regulaminu  Pływalni  jednorazowo  na  basenie  na  jednej    

jednostce  basenowej grupa kąpiących nie może przekroczyć  30 osób.  

 

§4 

1. Za wynajem basenu Najemca zobowiązuje się do uiszczania należności  

w wysokości 150,00 zł netto + 23% VAT za godzinę basenową (45 minut). 



2. Należność będzie regulowana do 20 dnia bieżącego miesiąca ( za miesiąc wrzesień 

do 30 września) na rachunek BANK PEKAO S.A.V Oddział w Lublinie nr 35 1240 

1503 1111 0010 0165  2913.      

Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Gimnazjum. 

3. Nieterminowe zapłacenie należności spowoduje naliczenie odsetek w wysokości 

ustawowej. 

       §5 

Każda ze stron zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy za  miesięcznym 

okresem wypowiedzenia.  

§6 

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu 

o którym mowa w §5 jeżeli Najemca będzie zalegał z opłatą za dwa miesiące lub 

dopuszczał się innych uchybień. 

§7 

Najemca  zobowiązuje  się  do  przestrzegania  regulaminu  przepisów  BHP, PPOŻ  

i  zarządzeń  obowiązujących  w  Gimnazjum  nr  16 oraz zobowiązuje się do pokrycia 

kosztów napraw i strat wynikających z niewłaściwej eksploatacji obiektu.  

 

  §8 

Najemca zobowiązuje się do informowania Wynajmującego o wypadkach  

i zniszczeniach, które powstały w czasie zajęć na sali gimnastycznej. Jednocześnie 

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty drogocenne (biżuteria, 

sprzęt elektroniczny np. mp3, telefon komórkowy) pozostawione przez Najemcę na 

terenie pływalni i /lub sali gimnastycznej. 

 

  §9 

Wynajmujący może odwołać zajęcia prowadzone przez Najemcę, jeżeli wymaga tego 

organizacja zajęć szkolnych. Wynajmujący jest zobowiązany powiadomić Najemcę  

o tym fakcie z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem. 

 

 

 

 

 



§10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§11 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 

w Lublinie. 

      §12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

§13 

Ewentualne zmiany niniejszej umowy muszą mieć formę pisemną i być 

zaakceptowane przez strony pod rygorem nieważności. 

 

 

NAJEMCA                                       WYNAJMUJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Umowa najmu nr 10 /2011 

Zawarta w dniu 29 sierpnia 2011 r. pomiędzy: 

Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina z siedzibą w Lublinie przy ul. Poturzyńskiej 

2, 20-853 Lublin, NIP: 712-24-70-041 zwanym dalej „Wynajmującym”, 

reprezentowanym przez: 

Panią Barbarę Wardę – Dyrektora Szkoły, 

a  

Panią Iwoną Gregułą Fit zamieszkałą ul. Probostwo 19/6 20-089 Lublin zwaną dalej 

„Najemcą”.  

 §1 

 

Wynajmujący oświadcza, że ma prawo dysponować przedmiotem umowy. 

 

§2 

1. Na mocy niniejszej umowy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie 

wynajmie basen w niżej wymienionych dniach i godzinach: 

 Poniedziałek  -   1920 – 2005  

 Środa  -   1920 - 2005 

2. Umowa zostaje zawarta na okres od 12.09.2011 r. do 29.06.2012 r. 

 

 §3 

1. Dyrektor Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie na czas wynajmu 

basenu zapewnia : 

 obsługę techniczno – porządkową oraz fachową opiekę ratowniczą, 

 wyłączność korzystania z basenu. 

2.  Dyrektor Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie 16 informuje, że 

zgodnie z punktem 5 Regulaminu Pływalni jednorazowo na basenie na jednej 

jednostce  basenowej grupa kąpiących nie może przekroczyć  30 osób.  

 

§4 

1. Za wynajem basenu Najemca zobowiązuje się do uiszczania należności  

w wysokości 150,00 zł netto + 23% VAT za godzinę basenową (45 minut). 



2. Należność będzie regulowana do 20 dnia bieżącego miesiąca ( za miesiąc wrzesień 

do 30 września) na rachunek BANK PEKAO S.A.V Oddział w Lublinie nr 35 1240 

1503 1111 0010 0165  2913.      

Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Gimnazjum. 

3. Nieterminowe zapłacenie należności spowoduje naliczenie odsetek w wysokości 

ustawowej. 

§5 

Każda ze stron zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy za miesięcznym 

okresem wypowiedzenia.  

§6 

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu, 

o którym mowa, w §5 jeżeli Najemca będzie zalegał z opłatą za dwa miesiące lub 

dopuszczał się innych uchybień. 

§7 

Najemca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu przepisów BHP, PPOŻ  

i zarządzeń obowiązujących w Gimnazjum nr 16 oraz zobowiązuje się do pokrycia 

kosztów napraw i strat wynikających z niewłaściwej eksploatacji obiektu.  

 

§8 

Najemca zobowiązuje się do informowania Wynajmującego o wypadkach  

i zniszczeniach, które powstały w czasie zajęć na basenie. Jednocześnie Wynajmujący 

nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty drogocenne (biżuteria, sprzęt 

elektroniczny np. mp3, telefon komórkowy) pozostawione przez Najemcę na terenie 

pływalni. 

  §9 

Wynajmujący może odwołać zajęcia prowadzone przez Najemcę, jeżeli wymaga tego 

organizacja zajęć szkolnych. Wynajmujący jest zobowiązany powiadomić Najemcę  

o tym fakcie z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem. 

 

§10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

 



§11 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 

w Lublinie. 

§12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

§13 

Ewentualne zmiany niniejszej umowy muszą mieć formę pisemną i być 

zaakceptowane przez strony pod rygorem nieważności. 

 

 

 NAJEMCA                              WYNAJMUJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Umowa najmu nr 11/2011 

Zawarta w dniu 29 sierpnia 2011r. pomiędzy: 

Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina z siedzibą w Lublinie przy ul. Poturzyńskiej 

2, 20-853 Lublin, NIP: 712-24-70-041 zwanym dalej „Wynajmującym”, 

reprezentowanym przez: 

Panią Barbarę Wardę – Dyrektora Szkoły, 

a 

BRE Leasing Sp. z o.o. Oddział Lublin z siedzibą w Lublinie, ul. Lucyny Herc 3 A  

20 – 328 Lublin, NIP: 526-02-12-925 zwanym dalej „Najemcą” reprezentowanym 

przez:  

Pana Stanisława Ziemińskiego – Dyrektora Oddziału.  

 

§1 

 

Wynajmujący oświadcza, że ma prawo dysponować przedmiotem umowy. 

 

§2 

Przedmiotem najmu jest sala gimnastyczna. 

 

   §3 

Na mocy niniejszej umowy Gimnazjum nr 16 w Lublinie wynajmie salę gimnastyczną 

w terminie od 05.09.2011 r. do 15.06.2012 r. w niżej wymienionych dniach  

i godzinach: 

 wtorek -      20 30 – 21 30 

 czwartek -   20 30 – 21 30 

         

    §4 

1. Za wynajem sali gimnastycznej Najemca zobowiązuje się do uiszczania należności  

w wysokości 57,38 zł netto + 23% VAT za godzinę zegarową.  

2.Należność będzie regulowana do 20 dnia bieżącego miesiąca ( za miesiąc wrzesień 

do 30 września) na rachunek BANK PEKAO S.A. V Oddział w Lublinie nr 35 1240 

1503 1111 0010 0165 2913. 

 Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Gimnazjum. 

3. Nieterminowe zapłacenie należności spowoduje naliczenie odsetek w wysokości 

ustawowej. 



 

§5 

Każda ze stron zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy za miesięcznym 

okresem wypowiedzenia.  

       

§6 

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu, 

o którym mowa, w §5 jeżeli Najemca będzie zalegał z opłatą za dwa miesiące lub 

dopuszczał się innych uchybień. 

      §7 

Najemca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu przepisów BHP i PPOŻ  

i zarządzeń obowiązujących w Gimnazjum nr 16 oraz zobowiązuje się do pokrycia 

kosztów napraw i strat wynikających z niewłaściwej eksploatacji obiektu. 

 

§8 

Najemca zobowiązuje się do informowania Wynajmującego o wypadkach  

i zniszczeniach, które powstały w czasie zajęć na sali gimnastycznej. Jednocześnie 

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty drogocenne (biżuteria, 

sprzęt elektroniczny np. mp3, telefon komórkowy) pozostawione przez Najemcę na 

terenie sali gimnastycznej i /lub w szatniach. 

 

§9 

Wynajmujący może odwołać zajęcia prowadzone przez Najemcę, jeżeli wymaga tego 

organizacja zajęć szkolnych. Wynajmujący jest zobowiązany powiadomić Najemcę  

o tym fakcie z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem. 

 

§10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§11 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 

w Lublinie.  

 

 



§12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

§13 

Ewentualne zmiany niniejszej umowy muszą mieć formę pisemną i być 

zaakceptowane przez strony pod rygorem nieważności. 

 

 

NAJEMCA        WYNAJMUJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Umowa najmu nr 12/2011 

Zawarta w dniu 29 sierpnia 2011 r. pomiędzy: 

Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina z siedzibą w Lublinie przy ul. Poturzyńskiej 

2, 20-853 Lublin, NIP: 712-24-70-041 reprezentowanym przez:  

Panią Barbarę Wardę – Dyrektora Szkoły zwanym dalej „Wynajmującym”,  

a    

Klubem Puszystych „Super Linia” z siedzibą w Lublinie ul. Szwajcarska 4/5 20-861 

Lublin zwanym dalej „Najemcą” reprezentowanym przez:  

Panią Grażynę Przysiężniak - Prezesa. 

§1 

 

Wynajmujący oświadcza, że ma prawo dysponować przedmiotem umowy. 

 

      §2 

 
1. Na mocy niniejszej umowy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie 

wynajmie ½ basenu w niżej wymienionych dniach i godzinach:  

 Wtorek - 20 20 – 21 05 

2. Umowa zostaje zawarta na okres od 05.09.2011 r. do  29.06.2012. 

 

       §3 

1.  Dyrektor Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie na czas wynajmu 

basenu zapewnia: 

 obsługę techniczno – porządkową, oraz fachową opiekę ratowniczą, 

 wyłączność korzystania z basenu. 

2.  Dyrektor Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie 16 informuje, że 

zgodnie z punktem 5 Regulaminu Pływalni jednorazowo na basenie na jednej 

jednostce basenowej grupa kąpiących nie może przekroczyć 30 osób.  

 

§4 

1. Za wynajem ½ basenu Najemca zobowiązuje się do uiszczania należności  

w wysokości 75 zł netto + 23% VAT za godzinę basenową (45 minut). 

2. Należność będzie regulowana do 20 dnia bieżącego miesiąca ( za miesiąc wrzesień 

do 30 września) na rachunek BANK PEKAO S.A.V Oddział w Lublinie nr 35 1240 

1503 1111 0010 0165  2913.      



 Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Gimnazjum. 

3. Nieterminowe zapłacenie należności spowoduje naliczenie odsetek w wysokości 

ustawowej. 

§5 

Każda ze stron zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy za miesięcznym 

okresem wypowiedzenia.  

§6 

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu, 

o którym mowa, w §5 jeżeli Najemca będzie zalegał z opłatą za dwa miesiące lub 

dopuszczał się innych uchybień. 

§7 

Najemca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu przepisów BHP i PPOŻ  

i zarządzeń obowiązujących w Gimnazjum nr 16 oraz zobowiązuje się do pokrycia 

kosztów napraw i strat wynikających z niewłaściwej eksploatacji obiektu.  

 

§8 

Najemca zobowiązuje się do informowania Wynajmującego o wypadkach  

i zniszczeniach, które powstały w czasie zajęć na basenie. Jednocześnie Wynajmujący 

nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty drogocenne (biżuteria, sprzęt 

elektroniczny np. mp3, telefon komórkowy) pozostawione przez Najemcę na terenie 

pływalni.   

§9 

Wynajmujący może odwołać zajęcia prowadzone przez Najemcę, jeżeli wymaga tego 

organizacja zajęć szkolnych. Wynajmujący jest zobowiązany powiadomić Najemcę  

o tym fakcie z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem. 

 

§10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 §11 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 

w Lublinie.  

 

 



§12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

§13 

Ewentualne zmiany niniejszej umowy muszą mieć formę pisemną i być 

zaakceptowane przez strony pod rygorem nieważności. 

 

 

NAJEMCA        WYNAJMUJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Umowa najmu nr 13/2011 

Zawarta w dniu  29 sierpnia 2011 r. pomiędzy: 

Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina z siedzibą w Lublinie przy ul. Poturzyńskiej 

2, 20-853 Lublin, NIP: 712-24-70-041 zwanym dalej „Wynajmującym”, 

reprezentowanym przez:  

Panią Barbarę Wardę – Dyrektora Szkoły, 

a  

Lubelską Szkołą Pływania z siedzibą w Lublinie ul. Laury 24 20-711 Lublin, NIP 712-

201-4863 zwanym dalej „Najemcą” reprezentowanym przez: 

1. Pana Bartosza Kędrackiego, 

2. Pana Tomasza Pałyszewicza. 

 §1 

 

Wynajmujący oświadcza, że ma prawo dysponować przedmiotem umowy. 

 

§2 

1.Na mocy niniejszej umowy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie 

wynajmie basen w niżej wymienionych dniach i godzinach: 

 Niedziela   -   1200 – 1345 ( dwie godziny). 

3. Umowa zostaje zawarta na okres od 05.09.2011 r. do 29.06.2012 r. 

 

§3 

1. Dyrektor Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie na czas wynajmu 

basenu zapewnia : 

 obsługę techniczno – porządkową oraz fachową opiekę ratowniczą, 

 wyłączność korzystania z basenu. 

2. Dyrektor Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie 16 informuje, że 

zgodnie z punktem 5 Regulaminu Pływalni jednorazowo na basenie na jednej 

jednostce basenowej grupa kąpiących nie może przekroczyć 30 osób. 

 

§4 

1.Za wynajem basenu Najemca zobowiązuje się do uiszczania należności  

w wysokości 150,00 zł netto + 23% VAT za godzinę basenową (45 minut). 



2.Należność będzie regulowana do 20 dnia bieżącego miesiąca na rachunek BANK 

PEKAO S.A.V Oddział w Lublinie nr 35 1240 1503 1111 0010 0165  2913.      

Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Gimnazjum. 

3. Nieterminowe zapłacenie należności spowoduje naliczenie odsetek w wysokości 

ustawowej. 

§5 

Każda ze stron zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy za miesięcznym 

okresem wypowiedzenia.  

§6 

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu, 

o którym mowa, w §5 jeżeli Najemca będzie zalegał z opłatą za dwa miesiące lub 

dopuszczał się innych uchybień. 

§7 

Najemca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu przepisów BHP, PPOŻ  

i zarządzeń obowiązujących w Gimnazjum nr 16 oraz zobowiązuje się do pokrycia 

kosztów napraw i strat wynikających z niewłaściwej eksploatacji obiektu.  

 

§8 

Najemca zobowiązuje się do informowania Wynajmującego o wypadkach  

i zniszczeniach, które powstały w czasie zajęć na basenie. Jednocześnie Wynajmujący 

nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty drogocenne (biżuteria, sprzęt 

elektroniczny np. mp3, telefon komórkowy) pozostawione przez Najemcę na terenie 

pływalni. 

  §9 

Wynajmujący może odwołać zajęcia prowadzone przez Najemcę, jeżeli wymaga tego 

organizacja zajęć szkolnych. Wynajmujący jest zobowiązany powiadomić Najemcę  

o tym fakcie z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem. 

 

§10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§11 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 

w Lublinie. 



§12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

  §13 

Ewentualne zmiany niniejszej umowy muszą mieć formę pisemną i być 

zaakceptowane przez strony pod rygorem nieważności. 

 

 

 

 NAJEMCA                              WYNAJMUJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Umowa najmu nr 14/2011 

Zawarta w dniu 29 sierpnia 2011 r. pomiędzy: 

Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina z siedzibą w Lublinie przy ul. Poturzyńskiej 

2, 20-853 Lublin, NIP: 712-24-70-041 zwanym dalej „Wynajmującym”, 

reprezentowanym przez: 

Panią Barbarę Wardę – Dyrektora Szkoły, 

a  

Panem Marcinem Krawcem z siedzibą Cholewianka 2C 24-120 Kazimierz Dolny, 

NIP 712-226-29-28, REGON 432692093 zwanym dalej „Najemcą”.  

  §1 

 

Wynajmujący oświadcza, że ma prawo dysponować przedmiotem umowy. 

 

  §2 

1.Na mocy niniejszej umowy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie 

wynajmie basen w niżej wymienionych dniach i godzinach: 

 niedziela -     1400 – 1545  ( dwie godziny). 

 

2.Umowa zostaje zawarta na okres od 16.09.2011 r. do 29.06.2012 r. 

 

 §3 

1.Dyrektor Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie na czas wynajmu 

basenu zapewnia : 

 obsługę techniczno – porządkową oraz fachową opiekę ratowniczą, 

 wyłączność korzystania z basenu. 

2.Dyrektor Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie 16 informuje, że 

zgodnie  z  punktem  5  Regulaminu  Pływalni  jednorazowo  na  basenie  na  jednej    

jednostce  basenowej grupa kąpiących nie może przekroczyć  30 osób.  

 

§4 

1.Za wynajem basenu Najemca zobowiązuje się do uiszczania należności  

w wysokości 150,00 zł netto + 23% VAT za godzinę basenową ( 45 minut). 



2.Należność będzie regulowana do 20 dnia bieżącego miesiąca ( za miesiąc wrzesień 

do 30 września) na rachunek BANK PEKAO S.A.V Oddział w Lublinie nr 35 1240 

1503 1111 0010 0165  2913.      

Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Gimnazjum. 

3.Nieterminowe zapłacenie należności spowoduje naliczenie odsetek w wysokości 

ustawowej. 

§5 

Każda ze stron zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy za miesięcznym 

okresem wypowiedzenia.  

§6 

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu, 

o którym mowa, w §5 jeżeli Najemca będzie zalegał z opłatą za dwa miesiące lub 

dopuszczał się innych uchybień. 

§7 

Najemca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu przepisów BHP, PPOŻ  

i zarządzeń  obowiązujących  w  Gimnazjum  nr  16 oraz zobowiązuje się do pokrycia 

kosztów napraw i strat wynikających z niewłaściwej eksploatacji obiektu.  

 

§8 

Najemca zobowiązuje się do informowania Wynajmującego o wypadkach  

i zniszczeniach, które powstały w czasie zajęć na basenie. Jednocześnie Wynajmujący 

nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty drogocenne (biżuteria, sprzęt 

elektroniczny np. mp3, telefon komórkowy) pozostawione przez Najemcę na terenie 

pływalni. 

   

§9 

Wynajmujący może odwołać zajęcia prowadzone przez Najemcę, jeżeli wymaga tego 

organizacja zajęć szkolnych. Wynajmujący jest zobowiązany powiadomić Najemcę  

o tym fakcie z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem. 

 

§10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 



§11 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 

w Lublinie. 

§12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 §13 

Ewentualne zmiany niniejszej umowy muszą mieć formę pisemną i być 

zaakceptowane przez strony pod rygorem nieważności. 

 

 

 NAJEMCA                          WYNAJMUJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Umowa najmu nr 15 /2011 

Zawarta w dniu 29 sierpnia 2011r. pomiędzy: 

Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina z siedzibą w Lublinie przy ul. Poturzyńskiej 

2, 20-853 Lublin, NIP: 712-24-70-041 reprezentowanym przez: 

Panią Barbarę Wardę – Dyrektora Szkoły zwanym dalej „Wynajmującym”, 

a  

Państwowymi Szkołami Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego w Lublinie 

Al. Racławickie 5 20-059 Lublin reprezentowanym przez: 

Panią Grażynę Kubuj - Bełz – Dyrektora Szkoły zwanym dalej „Najemcą” 

 

§1 

Wynajmujący oświadcza, że ma prawo dysponować przedmiotem umowy. 

 

§2 

 1.  Na mocy niniejszej umowy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie 

wynajmie basen w niżej wymienionych dniach i godzinach: 

  piątek  -   20 15 – 21 00    

2.Umowa zostaje zawarta na okres od 05.09.2011 r. do 29.06.2012 r. 

 

      §3 

1.   Dyrektor Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie na czas wynajmu 

basenu zapewnia: 

 obsługę techniczno – porządkową, oraz fachową opiekę ratowniczą, 

 wyłączność korzystania z basenu. 

2.  Dyrektor Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie 16 informuje, że 

zgodnie z punktem 5 Regulaminu Pływalni jednorazowo na basenie na jednej 

jednostce basenowej grupa kąpiących nie może przekroczyć 30 osób.  

 

§4 

1. Za wynajem basenu Najemca zobowiązuje się do uiszczania należności wysokości 

150,00 zł netto za godzinę basenową (45 minut). 

2. Należność będzie regulowana do 20 dnia bieżącego miesiąca (za miesiąc wrzesień 

do 30 września) na rachunek BANK PEKAO S.A.V Oddział w Lublinie nr 35 1240 

1503 1111 0010 0165  2913.      



Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Gimnazjum. 

3. Nieterminowe zapłacenie należności spowoduje naliczenie odsetek w wysokości 

ustawowej.        

         §5 

Każda ze stron zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy za miesięcznym 

okresem wypowiedzenia.  

§6 

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu, 

o którym mowa, w §5 jeżeli Najemca będzie zalegał z opłatą za dwa miesiące lub 

dopuszczał się innych uchybień. 

§7 

Najemca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu przepisów BHP i PPOŻ  

i zarządzeń obowiązujących w Gimnazjum nr 16 oraz zobowiązuje się do pokrycia 

kosztów napraw i strat wynikających z niewłaściwej eksploatacji obiektu.  

 

§8 

Najemca zobowiązuje się do informowania Wynajmującego o wypadkach  

i zniszczeniach, które powstały w czasie zajęć na basenie. Jednocześnie Wynajmujący 

nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty drogocenne (biżuteria, sprzęt 

elektroniczny np. mp3, telefon komórkowy) pozostawione przez Najemcę na terenie 

pływalni.   

 

§9 

Wynajmujący może odwołać zajęcia prowadzone przez Najemcę, jeżeli wymaga tego 

organizacja zajęć szkolnych. Wynajmujący jest zobowiązany powiadomić Najemcę  

o tym fakcie z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem. 

 

§10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§11 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 

w Lublinie. 

 



§12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

§13 

Ewentualne zmiany niniejszej umowy muszą mieć formę pisemną i być 

zaakceptowane przez strony pod rygorem nieważności. 

 

 

NAJEMCA                                               WYNAJMUJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Umowa najmu nr 16 /2011 

Zawarta w dniu 29 sierpnia 2011 r. pomiędzy: 

Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina z siedzibą w Lublinie przy ul. Poturzyńskiej 

2, 20-853 Lublin, NIP: 712-24-70-041 reprezentowanym przez: 

Panią Barbarę Wardę – Dyrektora Szkoły zwanym dalej „Wynajmującym”,. 

a  

Szkołą Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie Nasutów 

209A 21–025 Niemce reprezentowanym przez: 

Panią Ewę Godlewską - Dyrektora Szkoły zwanym dalej „Najemcą”.  

  

§1 

 

Wynajmujący oświadcza, że ma prawo dysponować przedmiotem umowy. 

 

§2 

 1. Na mocy niniejszej umowy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie 

wynajmie basen w niżej wymienionych dniach i godzinach: 

  piątek  -   18 15 – 19 00    

2.Umowa zostaje zawarta na okres od 05.09.2011 r. do 29.06.2012 r. 

      §3 

1.   Dyrektor Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie na czas wynajmu 

basenu zapewnia: 

 obsługę techniczno – porządkową, oraz fachową opiekę ratowniczą, 

 wyłączność korzystania z basenu. 

2.  Dyrektor Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie 16 informuje, że 

zgodnie z punktem 5 Regulaminu Pływalni jednorazowo na basenie na jednej 

jednostce basenowej grupa kąpiących nie może przekroczyć 30 osób.  

§4 

1. Za wynajem basenu Najemca zobowiązuje się do uiszczania należności wysokości 

150,00 zł  netto za godzinę basenową (45 minut). 

2. Należność będzie regulowana do 20 dnia bieżącego miesiąca (za miesiąc wrzesień 

do 30 września) na rachunek BANK PEKAO S.A.V Oddział w Lublinie nr 35 1240 

1503 1111 0010 0165  2913.      

Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Gimnazjum. 



3. Nieterminowe zapłacenie należności spowoduje naliczenie odsetek w wysokości 

ustawowej. 

        §5 

Każda ze stron zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy za miesięcznym 

okresem wypowiedzenia.  

§6 

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu, 

o którym mowa, w §5 jeżeli Najemca będzie zalegał z opłatą za dwa miesiące lub 

dopuszczał się innych uchybień. 

§7 

Najemca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu przepisów BHP i PPOŻ  

i zarządzeń obowiązujących w Gimnazjum nr 16 oraz zobowiązuje się do pokrycia 

kosztów napraw i strat wynikających z niewłaściwej eksploatacji obiektu.  

 

§8 

Najemca zobowiązuje się do informowania Wynajmującego o wypadkach  

i zniszczeniach, które powstały w czasie zajęć na basenie. Jednocześnie Wynajmujący 

nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty drogocenne (biżuteria, sprzęt 

elektroniczny np. mp3, telefon komórkowy) pozostawione przez Najemcę na terenie 

pływalni. 

  §9 

Wynajmujący może odwołać zajęcia prowadzone przez Najemcę, jeżeli wymaga tego 

organizacja zajęć szkolnych. Wynajmujący jest zobowiązany powiadomić Najemcę  

o tym fakcie z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem. 

 

§10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§11 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 

w Lublinie. 

§12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 



§13 

Ewentualne zmiany niniejszej umowy muszą mieć formę pisemną i być 

zaakceptowane przez strony pod rygorem nieważności. 

 

 

NAJEMCA                         WYNAJMUJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Umowa najmu nr 17/2011 

Zawarta w dniu 29 sierpnia 2011 r. pomiędzy: 

Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina z siedzibą w Lublinie przy ul. Poturzyńskiej 

2, 20-853 Lublin, NIP: 712-24-70-041 reprezentowanym przez: 

Panią Barbarę Wardę – Dyrektora Szkoły zwanym dalej „Wynajmującym”, 

a  

Prywatnym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi 20-054 

Lublin ul. Długosza 8a, NIP: 712-184-11-56 reprezentowanym przez:  

Panią mgr Małgorzatę Grzechnik - Dyrektora Szkoły zwanym dalej „Najemcą”. 

 

§1 

 

Wynajmujący oświadcza, że ma prawo dysponować przedmiotem umowy. 

 

      §2 

 

1.  Na mocy niniejszej umowy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie  

    wynajmie basen w niżej wymienionych dniach i godzinach: 

  środa    -   17 30 – 1900  ( dwie godziny lekcyjne).  

2. Umowa zostaje zawarta na okres od  14.09.2011r. do 29.06.2012 r. 

 

 §3 

1.  Dyrektor Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie na czas wynajmu 

basenu zapewnia: 

 obsługę techniczno – porządkową, oraz fachową opiekę ratowniczą, 

 wyłączność korzystania z basenu. 

3. Dyrektor Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie 16 informuje, że 

zgodnie z punktem 5 Regulaminu Pływalni jednorazowo na basenie na jednej 

jednostce basenowej grupa kąpiących nie może przekroczyć 30 osób.  

 

§4 

1. Za wynajem basenu Najemca zobowiązuje się do uiszczania należności  

w wysokości 150, 00 zł netto + 23%VAT za  godzinę basenową ( 45 minut). 

2. Należność będzie regulowana do 20 dnia bieżącego miesiąca ( za miesiąc wrzesień 

do 30 września) na rachunek BANK PEKAO S.A.V Oddział w Lublinie nr 35 1240 

1503 1111 0010 0165  2913.      



 Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Gimnazjum. 

3. Nieterminowe zapłacenie należności spowoduje naliczenie odsetek w wysokości 

ustawowej. 

§5 

Każda ze stron zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy za miesięcznym 

okresem wypowiedzenia.  

§6 

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu, 

o którym mowa, w §5 jeżeli Najemca będzie zalegał z opłatą za dwa miesiące lub 

dopuszczał się innych uchybień. 

§7 

Najemca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu przepisów BHP i PPOŻ  

i zarządzeń obowiązujących w Gimnazjum nr 16 oraz zobowiązuje się do pokrycia 

kosztów napraw i strat wynikających z niewłaściwej eksploatacji obiektu.  

 

§8 

Najemca zobowiązuje się do informowania Wynajmującego o wypadkach  

i zniszczeniach, które powstały w czasie zajęć na basenie. Jednocześnie Wynajmujący 

nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty drogocenne (biżuteria, sprzęt 

elektroniczny np. mp3, telefon komórkowy) pozostawione przez Najemcę na terenie 

pływalni. 

  §9 

Wynajmujący może odwołać zajęcia prowadzone przez Najemcę, jeżeli wymaga tego 

organizacja zajęć szkolnych. Wynajmujący jest zobowiązany powiadomić Najemcę  

o tym fakcie z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem. 

 

§10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§11 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 

w Lublinie.  

 

 



§12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

§13 

Ewentualne zmiany niniejszej umowy muszą mieć formę pisemną i być 

zaakceptowane przez strony pod rygorem nieważności. 

 

 

NAJEMCA        WYNAJMUJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Umowa najmu nr 18/2011 

Zawarta dnia 29 sierpnia 2011 r. pomiędzy: 

Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina z siedzibą w Lublinie przy ul. Poturzyńskiej 

2, 20-853 Lublin, NIP: 712-24-70-041 zwanym dalej „Wynajmującym”, 

reprezentowanym przez:  

Panią Barbarę Wardę – Dyrektora Szkoły. 

 a  

„Smuga” Katarzyna Dmoch Mulak z siedzibą w Lublinie ul. Chęcińskiego 1/59  

20 – 839 Lublin wpisaną do Krajowego Rejestru Podmiotów Gospodarki Narodowej 

Regon 060511892, NIP: 718-170-46-87 reprezentowanym przez:  

Panią Katarzynę Dmoch Mulak zwanym dalej „Najemcą”.  

 

  §1 

Wynajmujący oświadcza, że ma prawo dysponować przedmiotem umowy. 

 

§2 

 1.  Na mocy niniejszej umowy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie 

wynajmie basen w niżej wymienionych dniach i godzinach: 

  wtorek  -   19 20 – 20 05   

 czwartek -  19 20 – 20 05   

2. Umowa zostaje zawarta na okres od 13.09.2011 r. do 29.06.2012 r. 

        

§3 

1.  Dyrektor Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie na czas wynajmu 

basenu zapewnia: 

 obsługę techniczno – porządkową, oraz fachową opiekę ratowniczą, 

 wyłączność korzystania z basenu. 

2.  Dyrektor Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie 16 informuje, że 

zgodnie z punktem 5 Regulaminu Pływalni jednorazowo na basenie na jednej 

jednostce basenowej grupa kąpiących nie może przekroczyć 30 osób.  

   §4 

1. Za wynajem basenu Najemca zobowiązuje się do uiszczania należności  

w wysokości 150,00 zł netto + 23% VAT  za godzinę basenową ( 45 minut). 



2. Należność będzie regulowana do 20 dnia bieżącego miesiąca ( za miesiąc wrzesień 

do 30 września) na rachunek BANK PEKAO S.A.V Oddział w Lublinie nr 35 1240 

1503 1111 0010 0165  2913.      

 Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Gimnazjum. 

3. Nieterminowe zapłacenie należności spowoduje naliczenie odsetek w wysokości 

ustawowej.  

§5 

Każda ze stron zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy za miesięcznym 

okresem wypowiedzenia.  

§6 

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu, 

o którym mowa, w §5 jeżeli Najemca będzie zalegał z opłatą za dwa miesiące lub 

dopuszczał się innych uchybień. 

§7 

Najemca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu przepisów BHP i PPOŻ  

i zarządzeń obowiązujących w Gimnazjum nr 16 oraz zobowiązuje się do pokrycia 

kosztów napraw i strat wynikających z niewłaściwej eksploatacji obiektu.  

 

§8 

Najemca zobowiązuje się do informowania Wynajmującego o wypadkach  

i zniszczeniach, które powstały w czasie zajęć na basenie. Jednocześnie Wynajmujący 

nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty drogocenne (biżuteria, sprzęt 

elektroniczny np. mp3, telefon komórkowy) pozostawione przez Najemcę na terenie 

pływalni. 

  §9 

Wynajmujący może odwołać zajęcia prowadzone przez Najemcę, jeżeli wymaga tego 

organizacja zajęć szkolnych. Wynajmujący jest zobowiązany powiadomić Najemcę  

o tym fakcie z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem. 

 

§10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeks 

Cywilnego. 

 

 



§11 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 

w Lublinie.  

§12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

§13 

Ewentualne zmiany niniejszej umowy muszą mieć formę pisemną i być 

zaakceptowane przez strony pod rygorem nieważności. 

 

 

 

NAJEMCA        WYNAJMUJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Umowa najmu nr 19/2011 

Zawarta w dniu 29 sierpnia 2011 r. pomiędzy: 

Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina z siedzibą w Lublinie przy ul. Poturzyńskiej 

2, 20-853 Lublin, NIP: 712-24-70-041 reprezentowanym przez: 

Panią Barbarę Wardę – Dyrektora Szkoły zwanym dalej „Wynajmującym”,. 

a  

Szkołą Podstawową nr 43 im. I. J. Paderewskiego z siedzibą w Lublinie 20-861 Lublin 

ul. Śliwińskiego 5 NIP: 712-20-05-309” reprezentowanym przez: 

Panią Elżbietę Pieczonkę – Dyrektora Szkoły zwanym dalej „Najemcą. 

           §1 

 

Wynajmujący oświadcza, że ma prawo dysponować przedmiotem umowy. 

 

§2 

1.Na mocy niniejszej umowy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie 

wynajmie basen w niżej wymienionych dniach i godzinach:  

 piątek -  od  1915 do   2000  

2. Umowa zostaje zawarta na okres od 05.09.2011 r. do 29.06.2012 r. 

      §3 

1.   Dyrektor Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie na czas wynajmu 

basenu zapewnia: 

 obsługę techniczno – porządkową, oraz fachową opiekę ratowniczą, 

 wyłączność korzystania z basenu. 

2.  Dyrektor Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie 16 informuje, że 

zgodnie z punktem 5 Regulaminu Pływalni jednorazowo na basenie na jednej 

jednostce basenowej grupa kąpiących nie może przekroczyć 30 osób.  

§4 

1. Za wynajem basenu Najemca zobowiązuje się do uiszczania należności  

w wysokości 150, 00 zł  netto za godzinę basenową (45 minut).  

2. Należność będzie regulowana do 20 dnia bieżącego miesiąca (za miesiąc wrzesień 

do 30 września) na rachunek BANK PEKAO S.A.V Oddział w Lublinie nr 35 1240 

1503 1111 0010 0165  2913.      

Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Gimnazjum. 



3.Nieterminowe zapłacenie należności spowoduje naliczenie odsetek w wysokości 

ustawowej.        

       §5 

Każda ze stron zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy za miesięcznym 

okresem wypowiedzenia.  

§6 

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu, 

o którym mowa, w §5 jeżeli Najemca będzie zalegał z opłatą za dwa miesiące lub 

dopuszczał się innych uchybień. 

§7 

Najemca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu przepisów BHP i PPOŻ  

i zarządzeń obowiązujących w Gimnazjum nr 16 oraz zobowiązuje się do pokrycia 

kosztów napraw i strat wynikających z niewłaściwej eksploatacji obiektu.  

 

§8 

Najemca zobowiązuje się do informowania Wynajmującego o wypadkach  

i zniszczeniach, które powstały w czasie zajęć na basenie. Jednocześnie Wynajmujący 

nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty drogocenne (biżuteria, sprzęt 

elektroniczny np. mp3, telefon komórkowy) pozostawione przez Najemcę na terenie 

pływalni. 

  §9 

Wynajmujący może odwołać zajęcia prowadzone przez Najemcę, jeżeli wymaga tego 

organizacja zajęć szkolnych. Wynajmujący jest zobowiązany powiadomić Najemcę  

o tym fakcie z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem. 

 

§10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§11 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 

w Lublinie. 

§12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 



§13 

Ewentualne zmiany niniejszej umowy muszą mieć formę pisemną i być 

zaakceptowane przez strony pod rygorem nieważności. 

 

 

NAJEMCA        WYNAJMUJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Umowa najmu nr 20/2011 

Zawarta w dniu 29 sierpnia 2011 r. pomiędzy: 

Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina z siedzibą w Lublinie przy ul. Poturzyńskiej 

2, 20-853 Lublin, NIP: 712-24-70-041 reprezentowanym przez: 

Panią Barbarę Wardę – Dyrektora Szkoły zwanym dalej „Wynajmującym”, 

a   

Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym VENTA Sp. z o.o.  z siedzibą w Lublinie 

przy ul. Karpackiej 24 20 – 868 Lublin, NIP: 712-01-51-780, KRS 0000034827, 

reprezentowanym przez: 

Pana Wojciecha Andrzeja Krakowskiego – Prezesa zwanym dalej „Najemcą”. 

 

§1 

 

Wynajmujący oświadcza, że ma prawo dysponować przedmiotem umowy. 

 

      §2 

1.  Na mocy niniejszej umowy Wynajmujący oddaje Najemcy do używania basen  

w Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie przy ul. Poturzyńskiej 2  

w niżej wymienionym dniu i godzinie.  

 niedziela  - 16 00 – 1645   

2. Umowa zostaje zawarta na okres od 05.09.2011 r. do 29.06.2012 r. 

 

§3 

1.   Dyrektor Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie na czas wynajmu 

basenu zapewnia: 

 obsługę techniczno – porządkową, oraz fachową opiekę ratowniczą, 

 wyłączność korzystania z basenu. 

2.  Dyrektor Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie 16 informuje, że 

zgodnie z punktem 5 Regulaminu Pływalni jednorazowo na basenie na jednej 

jednostce basenowej grupa kąpiących nie może przekroczyć 30 osób.  

§4 

1. Za wynajem basenu Najemca zobowiązuje się do uiszczania należności wysokości 

123,00 zł netto + 23% VAT za godzinę basenową (45 minut). 



2. Należność będzie regulowana do 20 dnia bieżącego miesiąca (za miesiąc wrzesień 

do 30 września) na rachunek BANK PEKAO S.A.V Oddział w Lublinie nr 35 1240 

1503 1111 0010 0165  2913.      

Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Gimnazjum. 

3. Nieterminowe zapłacenie należności spowoduje naliczenie odsetek w wysokości 

ustawowej. 

         §5 

Każda ze stron zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy za miesięcznym 

okresem wypowiedzenia.  

§6 

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu, 

o którym mowa, w §5 jeżeli Najemca będzie zalegał z opłatą za dwa miesiące lub 

dopuszczał się innych uchybień. 

§7 

Najemca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu przepisów BHP i PPOŻ  

i zarządzeń obowiązujących w Gimnazjum nr 16 oraz zobowiązuje się do pokrycia 

kosztów napraw i strat wynikających z niewłaściwej eksploatacji obiektu.  

 

§8 

Najemca zobowiązuje się do informowania Wynajmującego o wypadkach  

i zniszczeniach, które powstały w czasie zajęć na basenie. Jednocześnie Wynajmujący 

nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty drogocenne (biżuteria, sprzęt 

elektroniczny np. mp3, telefon komórkowy) pozostawione przez Najemcę na terenie 

pływalni. 

§9 

Wynajmujący może odwołać zajęcia prowadzone przez Najemcę, jeżeli wymaga tego 

organizacja zajęć szkolnych. Wynajmujący jest zobowiązany powiadomić Najemcę  

o tym fakcie z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem. 

 

§10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

 



§11 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 

w Lublinie. 

§12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

§13 

Ewentualne zmiany niniejszej umowy muszą mieć formę pisemną i być 

zaakceptowane przez strony pod rygorem nieważności. 

 

 

NAJEMCA                                WYNAJMUJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Umowa najmu nr 21/2011 

Zawarta w dniu 29 sierpnia 2011r. pomiędzy: 

Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina z siedzibą w Lublinie przy ul. Poturzyńskiej 

2, 20-853 Lublin, NIP: 712-24-70-041 zwanym dalej „Wynajmującym”, 

reprezentowanym przez: 

Panią Barbarę Wardę – Dyrektora Szkoły,  

a 

Uczniowskim Klubem Sportowym przy Gimnazjum nr 16 w Lublinie z siedzibą ul. 

Poturzyńska 2 20-853 Lublin, NIP: 712-27-03-189 zwanym dalej „Najemcą” 

reprezentowanym przez: 

Panią Iwonę Gregułę Fit –Prezesa. 

 

§1 

 

Wynajmujący oświadcza, że ma prawo dysponować przedmiotem umowy. 

 

§2 

 

1. Na mocy niniejszej umowy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie 

wynajmie basen w niżej wymienionych dniach i godzinach: 

 poniedziałek  –  1600 -  17 45 (dwie godziny lekcyjne), 

 wtorek –  1620 - 1805 (dwie godziny lekcyjne), 

 czwartek -  1620- 1805  (dwie godziny lekcyjne), 

 sobota –   1000 - 1345   (cztery godziny), 

 niedziela  - 1000 - 1145  (dwie godziny). 

2. Umowa zostaje zawarta na okres od 05.09.2011 do 29.06.2012r. 

 

§3 

1. Wynajmujący na czas wynajmu basenu zapewnia wyłączność korzystania z basenu,  

a Uczniowski Klub Sportowy zapewnia opiekę ratowniczą i obsługę techniczną. 

2. Dyrektor Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie 16 informuje, że 

zgodnie z punktem 5 Regulaminu Pływalni jednorazowo na basenie na jednej 

jednostce basenowej grupa kąpiących nie może przekroczyć 30 osób.  

 

 



§4 

1. Za wynajem basenu Najemca zobowiązuje się do uiszczania należności  

w wysokości 82,00 zł netto + 23 % VAT za godzinę basenową (45 minut). 

2. Należność będzie regulowana do 20 dnia bieżącego miesiąca) na rachunek BANK 

PEKAO S.A.V Oddział w Lublinie nr 35 1240 1503 1111 0010 0165  2913.      

Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Gimnazjum. 

3.Nieterminowe zapłacenie należności spowoduje naliczenie odsetek w wysokości 

ustawowej. 

  §5 

Każda ze stron zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy za miesięcznym 

okresem wypowiedzenia.  

§6 

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu, 

o którym mowa, w §5 jeżeli Najemca będzie zalegał z opłatą za dwa miesiące lub 

dopuszczał się innych uchybień. 

§7 

Najemca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu przepisów BHP, PPOŻ  

i zarządzeń obowiązujących w Gimnazjum nr 16 oraz zobowiązuje się do pokrycia 

kosztów napraw i strat wynikających z niewłaściwej eksploatacji obiektu.  

 

§8 

Najemca zobowiązuje się do informowania Wynajmującego o wypadkach  

i zniszczeniach, które powstały w czasie zajęć na basenie. Jednocześnie Wynajmujący 

nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty drogocenne (biżuteria, sprzęt 

elektroniczny np. mp3, telefon komórkowy) pozostawione przez Najemcę na terenie 

pływalni. 

  §9 

Wynajmujący może odwołać zajęcia prowadzone przez Najemcę, jeżeli wymaga tego 

organizacja zajęć szkolnych. Wynajmujący jest zobowiązany powiadomić Najemcę  

o tym fakcie z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem. 

 

§10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 



§11 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 

w Lublinie. 

§12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

  §13 

Ewentualne zmiany niniejszej umowy muszą mieć formę pisemną i być 

zaakceptowane przez strony pod rygorem nieważności. 

            

 

NAJEMCA                                  WYNAJMUJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Umowa najmu nr 22/2011 

Zawarta w dniu 29 sierpnia 2011r. pomiędzy: 

Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina z siedzibą w Lublinie przy ul. Poturzyńskiej 

2, 20-853 Lublin, NIP: 712-24-70-041 zwanym dalej „Wynajmującym”, 

reprezentowanym przez: 

Panią Barbarę Wardę – Dyrektora Szkoły. 

a  

UREN NOVABERRY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. 

Beskidzka 9 20-869 Lublin, KRS 0000013371, NIP: 946-21-42-383 reprezentowanym 

przez: 

Pana Jana Danilczuka - Prezesa Zarządu zwanym dalej „Najemcą”.  

 

 §1 

 

Wynajmujący oświadcza, że ma prawo dysponować przedmiotem umowy. 

 

§2 

 1.  Na mocy niniejszej umowy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie 

wynajmie ½ basenu w niżej wymienionych dniach i godzinach: 

  sobota   -   8 00 – 8 45    

2.Umowa zostaje zawarta na okres od 05.09.2011 r. do 29.06.2012 r. 

       §3 

1.   Dyrektor Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie na czas wynajmu 

basenu zapewnia : 

 obsługę techniczno – porządkową oraz fachową opiekę ratowniczą, 

 wyłączność korzystania z basenu. 

2.  Dyrektor Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie 16 informuje, że 

zgodnie z punktem 5 Regulaminu Pływalni jednorazowo na basenie na jednej 

jednostce basenowej grupa kąpiących nie może przekroczyć 15 osób.  

§4 

1. Za wynajem ½ basenu Najemca zobowiązuje się do uiszczania należności  

w wysokości 75,00 zł netto + 23% VAT za godzinę basenową (45 minut). 



2. Należność będzie regulowana do 20 dnia bieżącego miesiąca ( za miesiąc wrzesień 

do 30 września) na rachunek BANK PEKAO S.A.V Oddział w Lublinie nr 35 1240 

1503 1111 0010 0165  2913.   

Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Gimnazjum. 

3.Nieterminowe zapłacenie należności spowoduje naliczenie odsetek w wysokości 

ustawowej. 

        §5 

Każda ze stron zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy za miesięcznym 

okresem wypowiedzenia.  

§6 

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu, 

o którym mowa, w §5 jeżeli Najemca będzie zalegał z opłatą za dwa miesiące lub 

dopuszczał się innych uchybień. 

§7 

Najemca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu przepisów BHP, PPOŻ  

i zarządzeń obowiązujących w Gimnazjum nr  16 oraz zobowiązuje się do pokrycia 

kosztów napraw i strat wynikających z niewłaściwej eksploatacji obiektu.  

 

§8 

Najemca zobowiązuje się do informowania Wynajmującego o wypadkach  

i zniszczeniach, które powstały w czasie zajęć na basenie. Jednocześnie Wynajmujący 

nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty drogocenne (biżuteria, sprzęt 

elektroniczny np. mp3, telefon komórkowy) pozostawione przez Najemcę na terenie 

pływalni. 

  §9 

Wynajmujący może odwołać zajęcia prowadzone przez Najemcę, jeżeli wymaga tego 

organizacja zajęć szkolnych. Wynajmujący jest zobowiązany powiadomić Najemcę  

o tym fakcie z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem. 

 

§10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

 



§11 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 

w Lublinie. 

§12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

  §13 

Ewentualne zmiany niniejszej umowy muszą mieć formę pisemną i być 

zaakceptowane przez strony pod rygorem nieważności. 

 

 

NAJEMCA                            WYNAJMUJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Umowa najmu nr 23/2011 

Zawarta w dniu 29 sierpnia 2011 r. pomiędzy: 

Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina z siedzibą w Lublinie przy ul. Poturzyńskiej 

2, 20-853 Lublin, NIP: 712-24-70-041 reprezentowanym przez: 

Panią Barbarę Wardę – Dyrektora Szkoły zwanym dalej „Wynajmującym”, 

a  

Zespołem Szkół nr 5 im. Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Elsnera 5 20-854 Lublin 

NIP: 712-010-47-11 reprezentowanym przez:  

Pana Mariana Klimczaka – Dyrektora zwanym dalej „Najemcą”. 

 

           §1 

 

Wynajmujący oświadcza, że ma prawo dysponować przedmiotem umowy. 

 

      §2 

 

1.Na mocy niniejszej umowy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie 

wynajmie basen w niżej wymienionych dniach i godzinach: 

 sobota -   1700- 1745  

2. Umowa zostaje zawarta na okres od 05.09.2011r. do 29.06.2012 r. 

 §3 

1.   Dyrektor Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie na czas wynajmu 

basenu zapewnia: 

 obsługę techniczno – porządkową, oraz fachową opiekę ratowniczą, 

 wyłączność korzystania z basenu. 

2.  Dyrektor Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie 16 informuje, że 

zgodnie z punktem 5 Regulaminu Pływalni jednorazowo na basenie na jednej 

jednostce basenowej grupa kąpiących nie może przekroczyć 30 osób.  

§4 

1. Za wynajem basenu Najemca zobowiązuje się do uiszczania należności 

wysokości 140,00 zł netto  

2. za godzinę basenową (45 minut). 

2. Należność będzie regulowana do 20 dnia bieżącego miesiąca (za miesiąc wrzesień 

do 30 września) na rachunek BANK PEKAO S.A.V Oddział w Lublinie nr 35 1240 

1503 1111 0010 0165  2913.      

Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Gimnazjum. 



3. Nieterminowe zapłacenie należności spowoduje naliczenie odsetek w wysokości 

ustawowej. 

        §5 

Każda ze stron zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy za miesięcznym 

okresem wypowiedzenia.  

§6 

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu, 

o którym mowa, w §5 jeżeli Najemca będzie zalegał z opłatą za dwa miesiące lub 

dopuszczał się innych uchybień. 

§7 

Najemca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu przepisów BHP i PPOŻ  

i zarządzeń obowiązujących w Gimnazjum nr 16 oraz zobowiązuje się do pokrycia 

kosztów napraw i strat wynikających z niewłaściwej eksploatacji obiektu.  

 

§8 

Najemca zobowiązuje się do informowania Wynajmującego o wypadkach  

i zniszczeniach, które powstały w czasie zajęć na basenie. Jednocześnie Wynajmujący 

nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty drogocenne (biżuteria, sprzęt 

elektroniczny np. mp3, telefon komórkowy) pozostawione przez Najemcę na terenie 

pływalni. 

  §9 

Wynajmujący może odwołać zajęcia prowadzone przez Najemcę, jeżeli wymaga tego 

organizacja zajęć szkolnych. Wynajmujący jest zobowiązany powiadomić Najemcę  

o tym fakcie z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem. 

 

§10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§11 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 

w Lublinie. 

§12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 



§13 

Ewentualne zmiany niniejszej umowy muszą mieć formę pisemną i być 

zaakceptowane przez strony pod rygorem nieważności. 

 

 

NAJEMCA                            WYNAJMUJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Umowa najmu nr 24/2011 

Zawarta w dniu 29 sierpnia 2011 r. pomiędzy: Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka 

Chopina z siedzibą w Lublinie przy ul. Poturzyńskiej 2, 20-853 Lublin, NIP: 712-24-

70-041 reprezentowanym przez:  

Panią Barbarę Wardę – Dyrektora Szkoły zwanym dalej „Wynajmującym”, 

a 

Panem Grzegorzem Świderskim zamieszkałym Elizówka 44a 21- 003 Ciecierzyn 

zwanym dalej „Najemcą”. 

 

§1   

          

Wynajmujący oświadcza, że ma prawo dysponować przedmiotem umowy. 

 

 

§2 

Przedmiotem najmu jest sala gimnastyczna. 

 

 §3 

Na mocy niniejszej umowy Gimnazjum nr 16 w Lublinie wynajmie salę gimnastyczną 

w terminie od   02.09.2011 r. do 15.06.2012 r. w niżej wymienionych dniach  

i godzinach: 

 piątek - 19 00 – 20 00  

      §4 

 1. Za wynajem sali gimnastycznej Najemca zobowiązuje się do uiszczania należności  

w wysokości 57,38 zł netto + 23% VAT za godzinę zegarową.  

Należność będzie regulowana do 20 dnia bieżącego miesiąca ( za miesiąc wrzesień do 

30 września) na rachunek BANK PEKAO S.A. V Oddział w Lublinie nr 35 1240 1503 

1111 0010 0165 2913.  

Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Gimnazjum. 

2. Nieterminowe zapłacenie należności spowoduje naliczenie odsetek w wysokości 

ustawowej. 

      §5 

Każda ze stron zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy za miesięcznym 

okresem wypowiedzenia.  

       



§6 

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu, 

o którym mowa, w §5 jeżeli Najemca będzie zalegał z opłatą za dwa miesiące lub 

dopuszczał się innych uchybień. 

      §7 

Najemca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu przepisów BHP i PPOŻ  

i zarządzeń obowiązujących w Gimnazjum nr 16 oraz zobowiązuje się do pokrycia 

kosztów napraw i strat wynikających z niewłaściwej eksploatacji obiektu. 

 

§8 

Najemca zobowiązuje się do informowania Wynajmującego o wypadkach  

i zniszczeniach, które powstały w czasie zajęć na sali gimnastycznej. Jednocześnie 

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty drogocenne (biżuteria, 

sprzęt elektroniczny np. mp3, telefon komórkowy) pozostawione przez Najemcę na 

terenie sali gimnastycznej i /lub w szatniach. 

 

§9 

Wynajmujący może odwołać zajęcia prowadzone przez Najemcę, jeżeli wymaga tego 

organizacja zajęć szkolnych. Wynajmujący jest zobowiązany powiadomić Najemcę  

o tym fakcie z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem. 

 

§10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§11 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 

w Lublinie.  

      §12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

 

 



 

 

§13 

Ewentualne zmiany niniejszej umowy muszą mieć formę pisemną i być 

zaakceptowane przez strony pod rygorem nieważności. 

 

 

NAJEMCA        WYNAJMUJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Umowa najmu nr 25 /2011 

Zawarta w dniu 29 sierpnia 2011 r. pomiędzy: 

Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina z siedzibą w Lublinie przy ul. Poturzyńskiej 

2, 20-853 Lublin, NIP: 712-24-70-041 zwanym dalej „Wynajmującym”, 

reprezentowanym przez: 

 Panią Barbarę Wardę – Dyrektora Szkoły 

a  

Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji  w Lublinie z siedzibą w Lublinie 

ul. Bursaki 12 20 – 150 Lublin, NIP: 712-23-92-737 zwanym dalej „Najemcą” 

reprezentowanym przez: 

Panią Edytę Truszkowską – Kanclerza. 

 

§1 

 

Wynajmujący oświadcza, że ma prawo dysponować przedmiotem umowy. 

 

       §2 

 1.  Na mocy niniejszej umowy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie 

wynajmie basen w niżej wymienionych dniach i godzinach: 

 poniedziałek -    18 20 – 19 05   

2.Umowa zostaje zawarta na okres od  12.09.2011 r. do 29.06.2012 r. 

 

§3 

1.  Dyrektor Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie na czas wynajmu 

basenu zapewnia: 

 obsługę techniczno – porządkową, oraz fachową opiekę ratowniczą, 

 wyłączność korzystania z basenu. 

2.  Dyrektor Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie 16 informuje, że 

zgodnie z punktem 5 Regulaminu Pływalni jednorazowo na basenie na jednej 

jednostce basenowej grupa kąpiących nie może przekroczyć 30 osób.  

 

§4 

1. Za wynajem basenu Najemca zobowiązuje się do uiszczania należności  

w wysokości 150,00 zł netto + 23% VAT za godzinę basenową (45 minut). 



2. Należność będzie regulowana do 20 dnia bieżącego miesiąca ( za miesiąc wrzesień 

do 30 września) na rachunek BANK PEKAO S.A.V Oddział w Lublinie nr 35 1240 

1503 1111 0010 0165  2913.      

 Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Gimnazjum. 

3. Nieterminowe zapłacenie należności spowoduje naliczenie odsetek w wysokości 

ustawowej. 

§5 

Każda ze stron zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy za miesięcznym 

okresem wypowiedzenia.  

§6 

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu, 

o którym mowa, w §5 jeżeli Najemca będzie zalegał z opłatą za dwa miesiące lub 

dopuszczał się innych uchybień. 

§7 

Najemca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu przepisów BHP i PPOŻ  

i zarządzeń obowiązujących w Gimnazjum nr 16 oraz zobowiązuje się do pokrycia 

kosztów napraw i strat wynikających z niewłaściwej eksploatacji obiektu.  

 

§8 

Najemca zobowiązuje się do informowania Wynajmującego o wypadkach  

i zniszczeniach, które powstały w czasie zajęć na basenie. Jednocześnie Wynajmujący 

nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty drogocenne (biżuteria, sprzęt 

elektroniczny np. mp3, telefon komórkowy) pozostawione przez Najemcę na terenie 

pływalni. 

 

§9 

Wynajmujący może odwołać zajęcia prowadzone przez Najemcę, jeżeli wymaga tego 

organizacja zajęć szkolnych. Wynajmujący jest zobowiązany powiadomić Najemcę  

o tym fakcie z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem. 

 

§10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 



§11 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 

w Lublinie.  

§12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

§13 

Ewentualne zmiany niniejszej umowy muszą mieć formę pisemną i być 

zaakceptowane przez strony pod rygorem nieważności. 

 

 

NAJEMCA        WYNAJMUJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Umowa najmu nr 26 /2011 

Zawarta w dniu 30 sierpnia 2011 r. pomiędzy: 

Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina z siedzibą w Lublinie przy ul. Poturzyńskiej 

2, 20-853 Lublin, NIP: 712-24-70-041 zwanym dalej „Wynajmującym”, 

reprezentowanym przez: 

Panią Barbarę Wardę – Dyrektora Szkoły 

a  

Wyższą Szkołą Społeczno - Przyrodniczą w Lublinie z siedzibą ul Choiny 2 20 – 816 

Lublin, NIP: 712-26-05-306 zwanym dalej „Najemcą” reprezentowanym przez: 

Pana doc. Henryka Stefanka – Kanclerza. 

 

§1 

 

Wynajmujący oświadcza, że ma prawo dysponować przedmiotem umowy. 

 

       §2 

 1.  Na mocy niniejszej umowy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie 

wynajmie basen w niżej wymienionych dniach i godzinach: 

 środa -    15 45 – 17 15     

2.Umowa zostaje zawarta na okres od  05.10.2011 r. do 31.05.2012 r. (z wyjątkiem 

ferii oraz przerw świątecznych). 

§3 

1.  Dyrektor Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie na czas wynajmu 

basenu zapewnia: 

 obsługę techniczno – porządkową, oraz fachową opiekę ratowniczą, 

 wyłączność korzystania z basenu. 

2.  Dyrektor Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie 16 informuje, że 

zgodnie z punktem 5 Regulaminu Pływalni jednorazowo na basenie na jednej 

jednostce basenowej grupa kąpiących nie może przekroczyć 30 osób.  

§4 

1. Za wynajem basenu Najemca zobowiązuje się do uiszczania należności  

w wysokości 150,00 zł netto + 23% VAT za godzinę basenową (45 minut). 

2. Należność będzie regulowana do 20 dnia bieżącego miesiąca na rachunek BANK 

PEKAO S.A.V Oddział w Lublinie nr 35 1240 1503 1111 0010 0165  2913.      

Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Gimnazjum. 



3. Nieterminowe zapłacenie należności spowoduje naliczenie odsetek w wysokości 

ustawowej. 

§5 

Każda ze stron zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy za miesięcznym 

okresem wypowiedzenia.  

§6 

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu, 

o którym mowa, w §5 jeżeli Najemca będzie zalegał z opłatą za dwa miesiące lub 

dopuszczał się innych uchybień. 

§7 

Najemca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu przepisów BHP i PPOŻ  

i zarządzeń obowiązujących w Gimnazjum nr 16 oraz zobowiązuje się do pokrycia 

kosztów napraw i strat wynikających z niewłaściwej eksploatacji obiektu.  

 

§8 

Najemca zobowiązuje się do informowania Wynajmującego o wypadkach  

i zniszczeniach, które powstały w czasie zajęć na basenie. Jednocześnie Wynajmujący 

nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty drogocenne (biżuteria, sprzęt 

elektroniczny np. mp3, telefon komórkowy) pozostawione przez Najemcę na terenie 

pływalni. 

  §9 

Wynajmujący może odwołać zajęcia prowadzone przez Najemcę, jeżeli wymaga tego 

organizacja zajęć szkolnych. Wynajmujący jest zobowiązany powiadomić Najemcę  

o tym fakcie z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem. 

 

§10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§11 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 

w Lublinie.  

§12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 



§13 

Ewentualne zmiany niniejszej umowy muszą mieć formę pisemną i być 

zaakceptowane przez strony pod rygorem nieważności. 

 

 

NAJEMCA        WYNAJMUJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Umowa najmu nr 29/2011 

Zawarta w dniu 30 września 2011r. pomiędzy:  

Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina z siedzibą w Lublinie przy ul. Poturzyńskiej 

2, 20-853 Lublin, NIP: 712-24-70-041 zwanym dalej „Wynajmującym”, 

reprezentowanym przez: 

Panią Barbarę Wardę – Dyrektora Szkoły. 

a 

Football Academy z siedzibą w Lublinie przy ul. Gospodarczej 22/49 20-213 Lublin 

NIP: 946-228-78-22 zwanym dalej „Najemcą”  reprezentowanym przez: 

Pana Krzysztofa Gralewskiego. 

 

§1            

 

Wynajmujący oświadcza, że ma prawo dysponować przedmiotem umowy. 

 

 

§2 

Przedmiotem najmu jest sala gimnastyczna. 

 

 §3 

Na mocy niniejszej umowy Gimnazjum nr 16 w Lublinie wynajmie salę gimnastyczną 

w terminie od 05.10.2011r. do 31.03.2012r. w niżej wymienionych dniach  

i godzinach: 

 wtorek - 17 30 – 19 00 . 

      §4 

1. Za wynajem sali gimnastycznej Najemca zobowiązuje się do uiszczania należności  

w wysokości 57, 38 zł netto + 23% VAT  za godzinę zegarową.  

Należność będzie regulowana do 20 dnia bieżącego miesiąca (za miesiąc październik 

do 31 października) na rachunek BANK PEKAO S.A. V Oddział w Lublinie nr 35 

1240 1503 1111 0010 0165 2913.  

Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Gimnazjum. 

2. Nieterminowe zapłacenie należności spowoduje naliczenie odsetek w wysokości 

ustawowej.     

 

 



§5 

Każda ze stron zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy za miesięcznym 

okresem wypowiedzenia.     

 

§6 

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu, 

o którym mowa, w §5 jeżeli Najemca będzie zalegał z opłatą za dwa miesiące lub 

dopuszczał się innych uchybień. 

      §7 

Najemca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu przepisów BHP i PPOŻ  

i zarządzeń obowiązujących w Gimnazjum nr 16 oraz zobowiązuje się do pokrycia 

kosztów napraw i strat wynikających z niewłaściwej eksploatacji obiektu. 

 

§8 

Najemca zobowiązuje się do informowania Wynajmującego o wypadkach  

i zniszczeniach, które powstały w czasie zajęć na sali gimnastycznej. Jednocześnie 

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty drogocenne (biżuteria, 

sprzęt elektroniczny np. mp3, telefon komórkowy) pozostawione przez Najemcę na 

terenie sali gimnastycznej i /lub w szatniach. 

 

§9 

Wynajmujący może odwołać zajęcia prowadzone przez Najemcę, jeżeli wymaga tego 

organizacja zajęć szkolnych. Wynajmujący jest zobowiązany powiadomić Najemcę  

o tym fakcie z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem. 

 

§10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§11 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 

w Lublinie.  

      §12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 



§13 

Ewentualne zmiany niniejszej umowy muszą mieć formę pisemną i być 

zaakceptowane przez strony pod rygorem nieważności. 

 

 

NAJEMCA        WYNAJMUJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Umowa najmu nr 30/2011 

Zawarta w dniu 30 września 2011r. pomiędzy:  

Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina z siedzibą w Lublinie przy ul. Poturzyńskiej 

2, 20-853 Lublin, NIP: 712-24-70-041 zwanym dalej „Wynajmującym”, 

reprezentowanym przez: 

Panią Barbarę Wardę – Dyrektora Szkoły. 

a 

Panem Grzegorzem Kuną zamieszkałym przy ul. Paganiniego 5/43 20-850 Lublin 

NIP: 712-233-93-35 zwanym dalej „Najemcą” . 

 

§1            

 

Wynajmujący oświadcza, że ma prawo dysponować przedmiotem umowy. 

 

 

§2 

Przedmiotem najmu jest sala gimnastyczna. 

 

 §3 

Na mocy niniejszej umowy Gimnazjum nr 16 w Lublinie wynajmie salę gimnastyczną 

w terminie od 12.10.2011r. do 31.03.2012 r. w niżej wymienionych dniach  

i godzinach: 

 środa - 20 00 – 21 30 . 

      §4 

1. Za wynajem sali gimnastycznej Najemca zobowiązuje się do uiszczania należności  

w wysokości 57, 38 zł netto + 23% VAT  za godzinę zegarową.  

Należność będzie regulowana do 20 dnia bieżącego miesiąca (za miesiąc październik 

do 31 października) na rachunek BANK PEKAO S.A. V Oddział w Lublinie nr 35 

1240 1503 1111 0010 0165 2913.  

Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Gimnazjum. 

2. Nieterminowe zapłacenie należności spowoduje naliczenie odsetek w wysokości 

ustawowej. 

      §5 

Każda ze stron zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy za miesięcznym 

okresem wypowiedzenia.     



 

§6 

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu, 

o którym mowa, w §5 jeżeli Najemca będzie zalegał z opłatą za dwa miesiące lub 

dopuszczał się innych uchybień. 

      §7 

Najemca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu przepisów BHP i PPOŻ  

i zarządzeń obowiązujących w Gimnazjum nr 16 oraz zobowiązuje się do pokrycia 

kosztów napraw i strat wynikających z niewłaściwej eksploatacji obiektu. 

 

§8 

Najemca zobowiązuje się do informowania Wynajmującego o wypadkach  

i zniszczeniach, które powstały w czasie zajęć na sali gimnastycznej. Jednocześnie 

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty drogocenne (biżuteria, 

sprzęt elektroniczny np. mp3, telefon komórkowy) pozostawione przez Najemcę na 

terenie sali gimnastycznej i /lub w szatniach. 

 

§9 

Wynajmujący może odwołać zajęcia prowadzone przez Najemcę, jeżeli wymaga tego 

organizacja zajęć szkolnych. Wynajmujący jest zobowiązany powiadomić Najemcę  

o tym fakcie z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem. 

 

§10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§11 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 

w Lublinie.  

      §12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

§13 



Ewentualne zmiany niniejszej umowy muszą mieć formę pisemną i być 

zaakceptowane przez strony pod rygorem nieważności. 

 

 

NAJEMCA        WYNAJMUJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Umowa najmu nr 31/2011 

Zawarta w dniu 30 września 2011r. pomiędzy:  

Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina z siedzibą w Lublinie przy ul. Poturzyńskiej 

2, 20-853 Lublin, NIP: 712-24-70-041 zwanym dalej „Wynajmującym”, 

reprezentowanym przez: 

Panią Barbarę Wardę – Dyrektora Szkoły. 

a 

HAP ARMATURA z siedzibą w Lublinie przy ul. Lucyny Herc 10 20-328 Lublin 

NIP: 712-01-68-964 zwanym dalej „Najemcą”, reprezentowanym przez : 

Pana Andrzeja Kuszewskiego – Prezesa. 

 

§1            

 

Wynajmujący oświadcza, że ma prawo dysponować przedmiotem umowy. 

 

 

§2 

Przedmiotem najmu jest sala gimnastyczna. 

 

 §3 

Na mocy niniejszej umowy Gimnazjum nr 16 w Lublinie wynajmie salę gimnastyczną 

w terminie od 05.10.2011r. do 31.03.2012 r. w niżej wymienionych dniach  

i godzinach: 

 środa - 18 30 – 20 00 , 

 piątek - 17 00– 1830 . 

      §4 

1. Za wynajem sali gimnastycznej Najemca zobowiązuje się do uiszczania należności  

w wysokości 57, 38 zł netto + 23% VAT  za godzinę zegarową.  

Należność będzie regulowana do 20 dnia bieżącego miesiąca (za miesiąc październik 

do 31 października) na rachunek BANK PEKAO S.A. V Oddział w Lublinie nr 35 

1240 1503 1111 0010 0165 2913.  

Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Gimnazjum. 

2. Nieterminowe zapłacenie należności spowoduje naliczenie odsetek w wysokości 

ustawowej. 

 



§5 

Każda ze stron zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy za miesięcznym 

okresem wypowiedzenia.  

§6 

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu, 

o którym mowa, w §5 jeżeli Najemca będzie zalegał z opłatą za dwa miesiące lub 

dopuszczał się innych uchybień. 

      §7 

Najemca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu przepisów BHP i PPOŻ  

i zarządzeń obowiązujących w Gimnazjum nr 16 oraz zobowiązuje się do pokrycia 

kosztów napraw i strat wynikających z niewłaściwej eksploatacji obiektu. 

 

§8 

Najemca zobowiązuje się do informowania Wynajmującego o wypadkach  

i zniszczeniach, które powstały w czasie zajęć na sali gimnastycznej. Jednocześnie 

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty drogocenne (biżuteria, 

sprzęt elektroniczny np. mp3, telefon komórkowy) pozostawione przez Najemcę na 

terenie sali gimnastycznej i /lub w szatniach. 

 

§9 

Wynajmujący może odwołać zajęcia prowadzone przez Najemcę, jeżeli wymaga tego 

organizacja zajęć szkolnych. Wynajmujący jest zobowiązany powiadomić Najemcę  

o tym fakcie z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem. 

 

§10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§11 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 

w Lublinie.  

§12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 



§13 

Ewentualne zmiany niniejszej umowy muszą mieć formę pisemną i być 

zaakceptowane przez strony pod rygorem nieważności. 

 

 

NAJEMCA        WYNAJMUJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Umowa najmu nr 32/2011 

Zawarta w dniu 30 września 2011r. pomiędzy:  

Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina z siedzibą w Lublinie przy ul. Poturzyńskiej 

2, 20-853 Lublin, NIP: 712-24-70-041 zwanym dalej „Wynajmującym”, 

reprezentowanym przez: 

Panią Barbarę Wardę – Dyrektora Szkoły. 

a 

Panem Tomaszem Ryczkiem zamieszkałym przy ul. Paderewskiego 14/211 20-860 

Lublin zwanym dalej „Najemcą” . 

 

§1            

 

Wynajmujący oświadcza, że ma prawo dysponować przedmiotem umowy. 

 

 

§2 

Przedmiotem najmu jest sala gimnastyczna. 

 

 §3 

Na mocy niniejszej umowy Gimnazjum nr 16 w Lublinie wynajmie salę gimnastyczną 

w terminie od 01.10.2011r. do 30.04.2012 r. w niżej wymienionych dniach  

i godzinach: 

 sobota - 15 00 – 16 30 . 

      §4 

1. Za wynajem sali gimnastycznej Najemca zobowiązuje się do uiszczania należności  

w wysokości 57, 38 zł netto + 23% VAT  za godzinę zegarową.  

Należność będzie regulowana do 20 dnia bieżącego miesiąca (za miesiąc październik 

do 31 października) na rachunek BANK PEKAO S.A. V Oddział w Lublinie nr 35 

1240 1503 1111 0010 0165 2913.  

Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Gimnazjum. 

2. Nieterminowe zapłacenie należności spowoduje naliczenie odsetek w wysokości 

ustawowej. 

§5 

Każda ze stron zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy za miesięcznym 

okresem wypowiedzenia.  



 

§6 

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu, 

o którym mowa, w §5 jeżeli Najemca będzie zalegał z opłatą za dwa miesiące lub 

dopuszczał się innych uchybień. 

      §7 

Najemca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu przepisów BHP i PPOŻ  

i zarządzeń obowiązujących w Gimnazjum nr 16 oraz zobowiązuje się do pokrycia 

kosztów napraw i strat wynikających z niewłaściwej eksploatacji obiektu. 

 

§8 

Najemca zobowiązuje się do informowania Wynajmującego o wypadkach  

i zniszczeniach, które powstały w czasie zajęć na sali gimnastycznej. Jednocześnie 

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty drogocenne (biżuteria, 

sprzęt elektroniczny np. mp3, telefon komórkowy) pozostawione przez Najemcę na 

terenie sali gimnastycznej i /lub w szatniach. 

 

§9 

Wynajmujący może odwołać zajęcia prowadzone przez Najemcę, jeżeli wymaga tego 

organizacja zajęć szkolnych. Wynajmujący jest zobowiązany powiadomić Najemcę  

o tym fakcie z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem. 

 

§10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§11 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 

w Lublinie.  

      §12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

 



§13 

Ewentualne zmiany niniejszej umowy muszą mieć formę pisemną i być 

zaakceptowane przez strony pod rygorem nieważności. 

 

 

NAJEMCA        WYNAJMUJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Umowa najmu nr 33/2011 

Zawarta w dniu 10 października 2011r. pomiędzy:  

Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina z siedzibą w Lublinie przy ul. Poturzyńskiej 

2, 20-853 Lublin, NIP: 712-24-70-041 zwanym dalej „Wynajmującym”, 

reprezentowanym przez: 

Panią Barbarę Wardę – Dyrektora Szkoły. 

a 

Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowym PIKREM z siedzibą w Lublinie przy ul. 

Puchacza 8/25 20-323 Lublin, NIP: 946-173-36-33, reprezentowanym przez: 

Pana Piotra Kańczugowskiego zwanym dalej „Najemcą”. 

 

§1            

 

Wynajmujący oświadcza, że ma prawo dysponować przedmiotem umowy. 

 

 

§2 

Przedmiotem najmu jest sala gimnastyczna. 

 

 §3 

Na mocy niniejszej umowy Gimnazjum nr 16 w Lublinie wynajmie salę gimnastyczną 

w terminie od 10.10.2011r. do 31.05.2012 r. w niżej wymienionych dniach  

i godzinach: 

 wtorek - 19 00 – 20 30 . 

      §4 

1. Za wynajem sali gimnastycznej Najemca zobowiązuje się do uiszczania należności  

w wysokości 57, 38 zł netto + 23% VAT  za godzinę zegarową.  

Należność będzie regulowana do 20 dnia bieżącego miesiąca (za miesiąc październik 

do 31 października) na rachunek BANK PEKAO S.A. V Oddział w Lublinie nr 35 

1240 1503 1111 0010 0165 2913.  

Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Gimnazjum. 

2. Nieterminowe zapłacenie należności spowoduje naliczenie odsetek w wysokości 

ustawowej. 

       

 



§5 

Każda ze stron zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy za miesięcznym 

okresem wypowiedzenia.  

§6 

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu, 

o którym mowa, w §5 jeżeli Najemca będzie zalegał z opłatą za dwa miesiące lub 

dopuszczał się innych uchybień. 

      §7 

Najemca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu przepisów BHP i PPOŻ  

i zarządzeń obowiązujących w Gimnazjum nr 16 oraz zobowiązuje się do pokrycia 

kosztów napraw i strat wynikających z niewłaściwej eksploatacji obiektu. 

 

§8 

Najemca zobowiązuje się do informowania Wynajmującego o wypadkach  

i zniszczeniach, które powstały w czasie zajęć na sali gimnastycznej. Jednocześnie 

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty drogocenne (biżuteria, 

sprzęt elektroniczny np. mp3, telefon komórkowy) pozostawione przez Najemcę na 

terenie sali gimnastycznej i /lub w szatniach. 

 

§9 

Wynajmujący może odwołać zajęcia prowadzone przez Najemcę, jeżeli wymaga tego 

organizacja zajęć szkolnych. Wynajmujący jest zobowiązany powiadomić Najemcę  

o tym fakcie z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem. 

 

§10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§11 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 

w Lublinie.  

      §12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 



§13 

Ewentualne zmiany niniejszej umowy muszą mieć formę pisemną i być 

zaakceptowane przez strony pod rygorem nieważności. 

 

 

NAJEMCA        WYNAJMUJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Umowa najmu nr 34 /2011 

Zawarta w dniu 25 października 2011r. pomiędzy: Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka 

Chopina z siedzibą w Lublinie przy ul. Poturzyńskiej 2, 20-853 Lublin, NIP: 712-24-

70-041 zwanym dalej „Wynajmującym”, reprezentowanym przez: 

Panią Barbarę Wardę – Dyrektora Szkoły. 

a 

Klubem Sportowym Lublin z siedzibą w Lublinie przy ul. Jagiellońskiej 2 D, 20-806 

Lublin, NIP : 712-32-25-243 zwanym dalej „Najemcą”, reprezentowanym przez: 

1. Pana Mirosława Żuber – Prezesa, 

2. Pana Piotra Kobyłkę – Wiceprezesa. 

 

§1            

 

Wynajmujący oświadcza, że ma prawo dysponować przedmiotem umowy. 

 

 

§2 

Przedmiotem najmu jest boisko do piłki nożnej. 

 

  §3 

Na mocy niniejszej umowy Gimnazjum nr 16 w Lublinie wynajmie boisko w terminie 

od 25.10.2011r. do 14.11.2011r. według ustalonego przez Najemcę harmonogramu 

rozgrywek. 

        §4 

1. Za wynajem boiska Najemca zobowiązuje się do uiszczania należności  

w wysokości 200,00 zł brutto za jednostkę treningową z oświetleniem.  

Zapłata należności za wynajem nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej  

w terminie 14 dni od dnia wystawienia Najemcy faktury na rachunek BANK PEKAO 

S.A. V Oddział w Lublinie nr 35 1240 1503 1111 0010 0165 2913.  

Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Gimnazjum. 

2. Nieterminowe zapłacenie należności spowoduje naliczenie odsetek w wysokości 

ustawowej.       

 

 

 



§5 

Najemca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu przepisów BHP i PPOŻ  

oraz zarządzeń obowiązujących w Gimnazjum nr 16 oraz zobowiązuje się do pokrycia 

kosztów napraw i strat wynikających z niewłaściwej eksploatacji obiektu. 

 

§6 

Najemca zobowiązuje się do informowania Wynajmującego o wypadkach  

i zniszczeniach, które powstały w czasie zajęć na boisku szkolnym. Jednocześnie 

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty drogocenne (biżuteria, 

sprzęt elektroniczny np. mp3, telefon komórkowy) pozostawione przez Najemcę na 

terenie boiska i /lub w szatniach. 

 

§7 

Wynajmujący może odwołać zajęcia prowadzone przez Najemcę, jeżeli wymaga tego 

organizacja zajęć szkolnych. Wynajmujący jest zobowiązany powiadomić Najemcę  

o tym fakcie z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem. 

 

§8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§9 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 

w Lublinie.  

      §10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

§11 

Ewentualne zmiany niniejszej umowy muszą mieć formę pisemną i być 

zaakceptowane przez strony pod rygorem nieważności. 

 

NAJEMCA        WYNAJMUJĄCY 

 

 



Umowa najmu nr 35 /2011 

Zawarta w dniu 31 października 2011r. pomiędzy:  

Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina z siedzibą w Lublinie przy ul. Poturzyńskiej 

2, 20-853 Lublin, NIP: 712-24-70-041 zwanym dalej „Wynajmującym”, 

reprezentowanym przez: 

Panią Barbarę Wardę – Dyrektora Szkoły. 

a 

Uczniowskim Osiedlowym Klubem Sportowym „Sławin” z siedzibą w Lublinie ul. 

Zbożowa 75 20-857 Lublin, NIP 712-28-07-486 zwanym dalej „Najemcą” 

reprezentowanym przez: 

Pana Janusza Kołodyńskiego - Prezesa. 

 

§1            

 

Wynajmujący oświadcza, że ma prawo dysponować przedmiotem umowy. 

 

 

§2 

Przedmiotem najmu jest sala gimnastyczna. 

 

 §3 

Na mocy niniejszej umowy Gimnazjum nr 16 w Lublinie wynajmie salę gimnastyczną 

w terminie od 02.11.2011r. do 29.02.2012r. w niżej wymienionych dniach  

i godzinach: 

 czwartek - 18 30 – 20 00 , 

 sobota - 11 30 – 13 00 . 

      §4 

1. Za wynajem sali gimnastycznej Najemca zobowiązuje się do uiszczania należności  

w wysokości 57, 38 zł netto + 23% VAT za godzinę zegarową.  

Należność będzie regulowana do 20 dnia bieżącego miesiąca (za miesiąc listopad do 

30 listopada) na rachunek BANK PEKAO S.A. V Oddział w Lublinie nr 35 1240 1503 

1111 0010 0165 2913.  

Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Gimnazjum. 

2. Nieterminowe zapłacenie należności spowoduje naliczenie odsetek w wysokości 

ustawowej.    



§5 

Każda ze stron zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy za miesięcznym 

okresem wypowiedzenia.  

§6 

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu, 

o którym mowa, w §5 jeżeli Najemca będzie zalegał z opłatą za dwa miesiące lub 

dopuszczał się innych uchybień. 

      §7 

Najemca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu przepisów BHP i PPOŻ  

i zarządzeń obowiązujących w Gimnazjum nr 16 oraz zobowiązuje się do pokrycia 

kosztów napraw i strat wynikających z niewłaściwej eksploatacji obiektu. 

 

§8 

Najemca zobowiązuje się do informowania Wynajmującego o wypadkach  

i zniszczeniach, które powstały w czasie zajęć na sali gimnastycznej. Jednocześnie 

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty drogocenne (biżuteria, 

sprzęt elektroniczny np. mp3, telefon komórkowy) pozostawione przez Najemcę na 

terenie sali gimnastycznej i /lub w szatniach. 

 

§9 

Wynajmujący może odwołać zajęcia prowadzone przez Najemcę, jeżeli wymaga tego 

organizacja zajęć szkolnych. Wynajmujący jest zobowiązany powiadomić Najemcę  

o tym fakcie z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem. 

 

§10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§11 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 

w Lublinie.  

      §12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 



§13 

Ewentualne zmiany niniejszej umowy muszą mieć formę pisemną i być 

zaakceptowane przez strony pod rygorem nieważności. 

 

 

NAJEMCA        WYNAJMUJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


