
UMOWA NAJMU 
 

zawarta w dniu ................... w Lublinie pomiędzy: 

 

EDUCO BSH sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-707) przy ul. Paśnikowskiego 6,  

NIP: 712-319-18-63, REGON: 060556570, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Lublinie  XI 

Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000343497, wysokość kapitału 

zakładowego 2 762 000,00 zł, reprezentowaną przez Wojciecha Janickiego – Członka Zarządu, 

zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym 
 

a 

 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

zwaną w dalszej części umowy Najemcą. 

 

§ 1 

Wynajmujący oświadcza, iż jest właścicielem nieruchomości położonej w Lublinie przy 

ul. Paśnikowskiego 6.  

 

§ 2 

1. Wynajmujący udostępni Najemcy uzgodnione przez obie strony miejsce na ogrodzeniu 

nieruchomości wymienionej w § 1 z przeznaczeniem na powieszenie baneru reklamowego o 

wymiarach .......... x .......... cm, w okresie od ......................... do ......................... 

 

2. Projekt baneru reklamowego zaakceptowany przez obie strony umowy stanowi Załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy. 

 

3. Wynajmujący każdorazowo zgadza się na wymianę baneru reklamowego w terminach 

zaproponowanych przez Najemcę, po akceptacji treści i wyglądu nowego baneru. 

 

4. Osobą do kontaktu ze strony Wynajmującego jest Ewa Zakrzewska, tel. 519 546 535, adres 

mailowy ewa.zakrzewska@sfera.lublin.pl. Osobą do kontaktu ze strony Najemcy jest 

............................................. tel. .................................., adres mailowy................................................. 

 

§ 3 

1. Strony uzgadniają, że opłata za miesiąc kalendarzowy z tytułu wynajmu miejsca na ogrodzeniu 

nieruchomości wymienionej w § 2 wynosi .................... zł netto (słownie: ....................... złotych) 

plus obowiązujący podatek VAT.  

 

2. Opłata za najem będzie uiszczana raz w miesiącu, przelewem na konto bankowe w banku PKO BP 

S.A. 96 1020 3176 0000 5502 0152 3562, w terminie do 7 dni od daty wystawienia faktury. 

 

3. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 

 

4. W przypadku nie uiszczenia opłaty w terminie, Wynajmujący ma prawo naliczać odsetki ustawowe. 

 

§ 4 

1. Wynajmujący nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia baneru reklamowego, niezależnie od ich 

przyczyny.  

 

2. Najemca przyjmuje pełną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich, wynikające z 

treści baneru reklamowego.  



 

3. Żadna ze stron nie ma prawa przekazać swoich uprawnień z tytułu niniejszej umowy osobom 

trzecim.  

 

§ 5 

1. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 30 dni.  

 

2. W przypadku wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron opłata za ostatni okres najmu jest 

naliczana proporcjonalnie do upływu czasu w tym okresie, czyli za każdy dzień miesiąca w 

wysokości 1/30 opłaty wymienionej w § 3 ust. 1. 

 

3. Każda ze stron ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym 

w przypadku, gdy druga strona dopuszcza się rażących naruszeń postanowień umowy.  

 

§ 6 

Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 7 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

i inne obowiązujące przepisy. 

 

2. Ewentualne spory wynikające ze stosowania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozpatrywać 

w drodze wspólnych negocjacji. W przypadku niemożności osiągnięcia kompromisu strony poddają 

spór pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu w Lublinie. 

 

§ 8 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

  Najemca Wynajmujący 

 


