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Załącznik Nr 1 do Uchwały XI/04/06/2018 
Zarządu OSP Jordanów z dnia 4 czerwca 2018r. 

 
 

Regulamin korzystania ze świetlicy Domu Strażaka  
Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie 

 
§ 1 

Informacje ogólne 
 

1. W trosce o zadowolenie Organizatorów i Uczestników Wydarzeń oraz poszanowanie 

mienia OSP Jordanów wprowadza się Regulamin Świetlicy Domu Strażaka. 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady udostępniania i użytkowania Świetlicy oraz 

wszystkich pomieszczeń Domu Strażaka przylegających do Świetlicy i obowiązuje 

wszystkich Organizatorów i Uczestników wydarzeń na terenie Domu Strażaka.  

3. Za Świetlicę uważa się salę widowiskowo-szkoleniową w Budynku Domu Strażaka 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie. 

4. Świetlica jest własnością Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie, ul. Mickiewicza 1, 
34-240 Jordanów, zwanej dalej Wynajmującym. 

5. Najemca – osoba fizyczna, firma, instytucja lub stowarzyszenie, która dokonuje 
rezerwacji świetlicy i odpowiada za organizację Wydarzenia. 

6. Wydarzenie – szkolenia, konferencje, warsztaty, prezentacje, koncerty, spektakle, 
widowiska artystyczne, projekcje filmowe, imprezy estradowe, spotkania autorskie lub 
inna impreza organizowana przez Najemcę. 

7. Za stan techniczny Świetlicy Domu Strażaka wraz z jej wyposażeniem oraz przyległymi 

pomieszczeniami wspólnymi (kuchnia, pomieszczenia gospodarcze, toalety) 

odpowiedzialny jest Zarządca Świetlicy powołany przez Zarząd OSP Jordanów. 

8. Wszelkie wydarzenia organizowane w obiekcie muszą być uzgodnione z Zarządcą 

Świetlicy, który informuje o nich Zarząd OSP Jordanów. 

9. Świetlica służy  przede wszystkim do  realizacji  celów  statutowych  działalności  OSP 

Jordanów.  

10. Ponadto Świetlica jest również miejscem spotkań integrującym środowisko lokalne                        

i może być wykorzystywana do niżej wymienionych celów: 

- organizacja imprez dla mieszkańców miasta,  

- organizacja spotkań władz lokalnych z mieszkańcami, Burmistrza i Rady Miasta                             

z organizacjami i środowiskami lokalnymi,  

- organizacja spotkań organizacji lokalnych działających na terenie miasta,  

- promowanie kultury i sportu w mieście, podejmowanie działań rekreacyjnych,  

- promocja miasta, Gminy Miasto Jordanów i Gminy Jordanów.  

11. Wszyscy użytkownicy Świetlicy zobowiązani są do:  

- zachowania porządku i czystości,  

- poszanowania mienia OSP Jordanów,  

- kulturalnego zachowania się. 
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12. W pomieszczeniach Świetlicy, w ubikacjach oraz na klatce schodowej obowiązuje 

całkowity zakaz palenia. 

§ 2 
Warunki korzystania ze świetlicy 

 

1. Świetlica wykorzystywana jest przede wszystkim i pod rygorem bezwzględnego 

pierwszeństwa przez OSP Jordanów na organizację wszelkich imprez związanych                             

z działalnością statutową. 

2. Świetlica może być wynajmowana nieodpłatnie przez członków OSP Jordanów na 

organizację przez nich różnego rodzaju uroczystości rodzinnych (min. chrzciny, komunie, 

wesela, stypy i inne niedochodowe imprezy rodzinne).  

3. Świetlica może być wynajmowana nieodpłatnie przez Władze Miasta (Burmistrz, Rada 

Miasta) na różnego rodzaju spotkania z mieszkańcami oraz organizacjami i środowiskami 

lokalnymi. 

4. Świetlica może być wykorzystywana również nieodpłatnie przez działające na terenie 

Gminy Miasto Jordanów – na warunkach określonych w zawartych z OSP Jordanów 

umowach następujące jednostki:  

a) Samorządy Mieszkańców Miasta w ramach zorganizowanych inicjatyw lokalnych: 

zebrania miejskie, imprezy kulturalne, nieodpłatne szkolenia dla mieszkańców miasta 

b) Działające na terenie Miasta szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe (Szkoła 

Podstawowa, Liceum, Technikum) 

c) Działające na terenie Miasta przedszkola publiczne i prywatne 

d) Miejski Ośrodek Kultury w Jordanowie 

e) Klub Sportowy „Jordan” Jordanów 

f) Stowarzyszenie „Pralnia Kultury” Jordanów 

g) Chór „Bel Canto” Jordanów 

h) Towarzystwo Miłośników Ziemi Jordanowskiej 

z wyłączeniem imprez dochodowych oraz uroczystości prywatnych organizowanych przez 

członków w/w organizacji.  

5. Świetlica może być wykorzystywana również nieodpłatnie przez inne stowarzyszenia, 

organizacje społeczne, organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta, które nie 

generują zysku. 

6.  Najemcy, o których mowa wyżej w ust. 2-5, ponoszą koszty zużycia mediów, tj. energii 

elektrycznej, gazu, wody bieżącej, ogrzewania, a także wywozu nieczystości stałych, jak 

również koszty utrzymania czystości Świetlicy, klatki schodowej, toalet i pozostałych 

pomieszczeń przyległych do Świetlicy oddanych Organizatorowi do czasowego używania. 

Koszty utrzymania czystości (sprzątanie oraz usuwanie szkód) zawarte są w Załączniku nr 

4. 

7. Podstawą wynajęcia Świetlicy Domu Strażaka OSP Jordanów jest złożenie pisemnego 

wniosku do Zarządu OSP Jordanów za pośrednictwem Zarządcy Sali (Załącznik nr 1), w 

którym Najemca powinien podać przewidywaną liczbę uczestników oraz charakter 

imprezy. 
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Zatwierdzenie przez Zarząd OSP Jordanów wniosku jest podstawą do zawarcia umowy 

najmu (Załącznik nr 2). 

8. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku na dany dzień Zarząd OSP Jordanów 
dokonuje wyboru Najemcy mając na uwadze pierwszeństwo złożenia wniosku (data i 
godzina wpływu wniosku). Wszelkie imprezy organizowane przez Zarząd OSP Jordanów 
mają bezwzględne pierwszeństwo w rezerwacji Świetlicy (bez względu na datę wpływu 
wniosku). 

9. Przy każdorazowym przekazaniu Świetlicy jej Zarządca oraz osoba, na rzecz której 
następuje przekazanie (Najemca), sprawdzają stan pomieszczeń, urządzeń oraz 
wyposażenia. Strony podpisują stosowny protokół w dwóch egzemplarzach, który 
otrzymują: Zarządca Świetlicy oraz Najemca (Załącznik nr 3). Czynność ta zostaje 
powtórzona przy zdawaniu obiektu.  

10. Najemca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia mienia, w tym działanie osób biorących 

udział w Wydarzeniu, w tym również osób, którymi się opiekuje lub/i posługuje, jeżeli w 

wyniku ich działania powstały szkody materialne. Powstała szkoda zostanie naprawiona 

przez OSP Jordanów, a Najemca korzystający ze Świetlicy zostanie obciążony kosztami 

naprawy i uzupełnienia wyposażenia według obowiązujących stawek rynkowych. 

11. Najemca nie ma prawa wynajmowania, użyczania lub udostępniania powierzchni OSP 

Jordanów podmiotom trzecim. 

12. Świetlicę udostępnia się wyłącznie osobom pełnoletnim. 

13. W przypadku organizowania w obiekcie przedsięwzięć z udziałem osób niepełnoletnich, 

Zarządca Świetlicy udostępnia obiekt osobom pełnoletnim, które odpowiadają za 

bezpieczeństwo osób nieletnich. 

14. Świetlica oraz zaplecze kuchenne wraz z kluczami przekazywana jest Organizatorowi 

najwcześniej 3 dni przed datą Wydarzenia. 

15. W uzasadnionych przypadkach przekazanie Świetlicy może nastąpić wcześniej po 

uzyskaniu zgody Zarządcy Świetlicy. 

16. OSP Jordanów zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia świetlicy, jeżeli charakter 

organizowanego wydarzenia jest sprzeczny z przepisami prawa lub w sposób negatywny 

może wpłynąć na wizerunek OSP. 

17. OSP Jordanów zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia świetlicy Organizatorom, 

którzy wcześniej nie przestrzegali niniejszego Regulaminu. 

18. Zabrania się: przyklejania oraz montażu do ścian i sufitu wszelkich dekoracji mocowanych 
w sposób trwały tzn. za pomocą gwoździ, zszywek, pinezek, klejów itp., przesuwania po 
parkiecie stołów, krzeseł i innego wyposażenia. 

19. Sposób, rodzaj dekoracji i wystrój Świetlicy musi być uzgodniony z Zarządcą Świetlicy. 

20. Po zakończeniu Wydarzenia Najemca zobowiązany jest do usunięcia dekoracji. 

21. Zwrot świetlicy przez Najemcę powinien nastąpić do 48 godz. od zakończenia okresu 
użytkowania. Zwrot Świetlicy następuje w stanie takim w jakim Świetlica została wydana 
Najemcy tj. bez dekoracji i elementów wyposażenia wniesionych do Świetlicy przez 
Najemcę.  

22. Wszystkie nie ustalone przypadki powyższego Regulaminu pozostają w gestii decyzji 

Zarządu OSP Jordanów. 
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§ 3 

Postanowienia końcowe 
 

1. Niezależnie od podpisanej Umowy Wynajmu oraz uzyskanej zgody na czasowe 

użytkowanie Świetlicy, obowiązkiem Najemcy jest uzyskanie wszelkich innych prawem 

wymaganych pozwoleń, zgód i innych dokumentów wymaganych do przeprowadzenia 

danej imprezy. 

2. Uzyskanie zgody na użytkowanie Świetlicy w celu przeprowadzenia imprezy określonej 

we wniosku nie jest jednoznaczne z faktem, iż pomieszczenia Świetlicy spełniają prawem 

wymagane obostrzenia dotyczące przeprowadzenia danego rodzaju imprezy.  

3. Obowiązkiem Najemcy jest weryfikacja czy Świetlica spełnia odpowiednie wymogi do 

przeprowadzenia danej imprezy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność. 

4. Osoby korzystające ze Świetlicy winny przestrzegać przepisów BHP, ppoż. oraz 

dotyczących porządku publicznego i stanu sanitarnego. 

5. W Świetlicy oraz pomieszczeniach przylegających do Świetlicy obowiązują wynikające                    

z niniejszego Regulaminu oraz przepisów odrębnych, zakazy: 

a) wnoszenia szkodliwych substancji chemicznych oraz materiałów, broni i innych 
przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia i życia korzystających z pomieszczeń, 

b) zakłócania porządku, 
c) korzystania z obiektu w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub stwarzającym 

zagrożenie dla osób korzystających z obiektu. 
6. Właściciel Świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody na osobach  lub 

mieniu osób biorących udział w Wydarzeniu. Odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa 
wyłącznie na Organizatorze.     

7. Zarząd OSP Jordanów zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do obowiązującego 
Regulaminu. Wszystkie zmiany są wprowadzane na bieżąco do treści Regulaminu. 

8. Wynajmując salę i sprzęt Najemca akceptuje zapisy powyższego Regulaminu. 
9. Uchwałą Zarządu nr XI/04/06/2018 niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 04.06.2018r. 
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

 korzystania ze świetlicy Domu Strażaka  
Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie 

 
Jordanów, ..…………………….………….  
……………………………………….……………  
(imię i nazwisko / Instytucja)  

……………………………………………….……  
……………………………………….……………  
(adres zamieszkania / adres instytucji)  

……………………………………………….……  
(telefon)  
 

        Zarząd OSP Jordanów 

 

Wniosek 

Zwracam się z prośbą o wynajem Świetlicy Domu Strażaka OSP Jordanów celem zorganizowania 

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

1. Data oraz godziny, w jakich ma się odbywać przedsięwzięcie:  

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

2. Organizator przedsięwzięcia: .........................................................................................................  

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

3. Osoba odpowiedzialna (pełnoletnia) za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa  

 

…………………………………….                 ………………………………  ….….........................  
 (imię i nazwisko)         (nr dowodu osobistego)    (podpis)  
 

4. Przewidywana ilość uczestników - ………………………………………………….....................  

5. Jednocześnie oświadczam, że  

a) zapoznałem/łam się z obowiązującym Regulaminem korzystania ze Świetlicy,  

b) zobowiązuję się do przestrzegania przepisów sanitarnych i ppoż. w czasie trwania najmu.  

 

       ……………………………                         ..……………………………  
      (data złożenia wniosku)             (podpis wnioskodawcy)  
 

Akceptacja Zarządu OSP Jordanów 

 

         ……………………………           ..……………………………  
      (data akceptacji wniosku)              (podpis)  
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Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(„RODO”) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ochotnicza Straż Pożarna w Jordanowie 

(„Administrator danych”) dane kontaktowe: tel. 18 26 75 866 adres e-mail: osp@jordanow.pl 

2. Administrator danych będzie przetwarzał Pani / Pana dane osobowe w celach związanych ze 

świadczeniem Pani / Panu usług, w tym: 

1) związanych z zawarciem i wykonaniem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 

2) związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – w celu 

wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 

2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

3) związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń – wynikających z prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

1) Pracownicy i współpracownicy Administratora danych upoważnieni do przetwarzania 

danych osobowych Klientów w związku z wykonywaniem obowiązków; 

2) dostawcy usług technicznych i organizacyjnych dla Administratora danych (w tym podmioty 

prowadzące obsługę techniczną systemów teleinformatycznych lub obsługę księgową); 

3) podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 

4. Administrator danych nie będzie przekazywał Pani / Pana danych osobowych do odbiorców 

zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz 

Islandia, Norwegia i Liechtenstein) i organizacji międzynarodowych. 

5. Administrator danych będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny 

dla realizacji przedmiotu umowy, a także okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w 

zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej lub przez okres przedawnienia 

roszczeń określony w odpowiednich przepisach prawa. 

6. Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo sprostowania danych 

nieprawidłowych i uzupełniania danych niekompletnych oraz prawo do ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach 

związanych z zawarciem i realizacją umowy. 

8. Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez 

udziału człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do 

profilowania.  

Oświadczam, że zapoznałam/em się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje. 

 

…………………………………………………………….   ………………………………………………………… 
Miejscowość, data        Imię i nazwisko, podpis 
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu 
 korzystania ze świetlicy Domu Strażaka  

Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie 

 
Umowa najmu 

 
Zawarta w dniu …………… w Jordanowie, 
pomiędzy  
Ochotniczą Strażą Pożarną w Jordanowie,  
reprezentowaną przez:  
Prezesa OSP Jordanów – Adama Nizioła, 
Przy kontrasygnacie Skarbnika OSP Jordanów  - Karoliny Orawczyk 
zwaną dalej Wynajmującym  
a  
…………………………………………, zamieszkałym w ……………………………………. 
ulica………………………………….., legitymującym się …………………………………… seria ………, 
nr………………………., wydany przez ……………………………………….. dnia………………………………. PESEL 
…………………………….NIP………………………  
zwanym w dalszej części umowy Najemcą.  

 
§ 1 

1. Wynajmujący oddaje, a Najemca przyjmuje w najem Świetlicę OSP Jordanów zgodnie ze 
złożonym wnioskiem o wynajem Świetlicy w celu organizacji ………………………………………..  

2. Wniosek o wynajem Świetlicy stanowi załącznik do umowy.  

3. Przygotowywanie i podawanie posiłków w wynajmowanym obiekcie pozostaje w gestii 
Najemcy.  

4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za zagrożenia wynikające z faktu przygotowania i 
podawania posiłków.  

§ 2 
1. Najemca może przystosować Lokal do swoich potrzeb: dekoracja wnętrza (nienaruszająca 
estetyki pomieszczenia ), zainstalowanie swojego nagłośnienia itp. z tym, że wszystkie te 
elementy, w tym w szczególności sposób ich rozmieszczenia i mocowania,  powinny być ustalone 
wcześniej (przed wydaniem kluczy do Świetlicy) z Wynajmującym na piśmie  i powinny być 
zgodne z postanowieniami Regulaminu korzystania ze Świetlicy. 

2. Sposób przystosowania lokalu do potrzeb Najemcy podlega nadzorowi Zarządcy Świetlicy, 
który sprawdza czy sposób realizacji w/w potrzeb jest zgodny z przedstawioną koncepcją i 
Regulaminem. W przypadku stwierdzenia, że Najemca wykonuje te prace w sposób sprzeczny z 
uzgodnioną z Wynajmującym koncepcją, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Zarządu 
OSP o tym fakcie.   

3. Najemca bez zgody Wynajmującego nie może zmienić przeznaczenia na jakie lokal został 
wynajęty.  

4. Najemca oświadcza, że zapoznał się z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż. i zobowiązuje się 
do ich przestrzegania.  
5. Najemca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym lokalu i nie wnosi do niego 
zastrzeżeń. 

§ 3 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od ……………………….. do………………………….  
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2. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym przez 
Wynajmującego w przypadku: 

a) korzystania przez Najemcę z przedmiotu najmu w celu innym niż wskazany we wniosku o 
wynajem Świetlicy,  

b) podnajęcia Lokalu osobom trzecim, bez zgody Wynajmującego, 
c) stwierdzenia, iż sposób przystosowania Lokalu jest sprzeczny z koncepcją uzgodnioną z 

Wynajmującym lub narusza zasady określone Regulaminem korzystania ze Świetlicy. 
§ 4 

1. Przejęcie lokalu nastąpi za protokołem przekazania podpisanym przez obie Strony. 

2. Najemcę obciążają opłaty związane z eksploatacją przedmiotu najmu tj. należność za zużycie 
energii elektrycznej i wody bieżącej oraz gazu według faktycznego zużycia, wywóz nieczystości 
stałych oraz sprzątanie. Spisanie liczników z urządzeń pomiarowych nastąpi w formie protokołu 
przekazania/protokołu zdawczo – odbiorczego w dniu przejęcia przedmiotu najmu przez 
Najemcę od Wynajmującego, tj. w dniu ……………….… przed rozpoczęciem imprezy oraz w dniu 
zwrotu przedmiotu najmu przez Najemcę Wynajmującemu, tj. w dniu ……………….… po 
zakończonej imprezie, co nastąpi za protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez obie 
Strony.  

3. Przyjmuje się, iż stan rzeczywisty liczników zużycia poszczególnych mediów zaokrągla się do 
pełnej jednostki w górę.  

4. Osobą uprawnioną do reprezentowania Wynajmującego do wykonania czynności określonych 
w ust. 2 jest Zarządca Świetlicy. 

5. Uiszczenie przez Najemcę opłaty, o której mowa w ust. 2, nastąpi niezwłocznie po 
pozytywnym podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego świetlicy W przypadku stwierdzenia 
szkód na mieniu lub obiekcie  Najemca dodatkowo zobowiązany jest do zapłaty kwoty tytułem 
naprawienia szkód lub uzupełnienia wyposażenia w terminie do 7 dni od dnia oszacowania 
szkody, na podstawie wystawionego rachunku przez OSP Jordanów. 

§ 5 

1. Najemca wpłaca w dniu dzisiejszym Wynajmującemu kaucję w wysokości …............... zł. 
(słownie: …............................). 
2. Kwota kaucji zabezpiecza roszczenia Wynajmującego o odszkodowanie z tytułu szkód 
wyrządzonych przez Najemcę w substancji Lokalu lub rzeczach pozostawionych w Lokalu przez 
Wynajmującego. 
3. Wynajmujący zwróci kaucję Najemcy, pomniejszoną o ewentualną kwotę odszkodowania 
udokumentowaną rachunkiem, o którym mowa w § 4 ust. 5 w terminie 7 (siedmiu) dni od daty 
akceptacji, lub odmowy akceptacji, przez Najemcę kalkulacji kwoty odszkodowania, o której 
mowa w ust. 5 poniżej. 
W przypadku braku szkód, Wynajmujący zwróci kaucję w terminie 14 dni od dnia podpisania 
Protokołu zdawczo -odbiorczego przez obie Strony. 
4. W każdym przypadku kwota kaucji zostanie pomniejszona o ewentualną kwotę opłat nie 
zapłaconych przez Najemcę, o których mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy. 
5. Wynajmujący doręczy Najemcy do akceptacji pisemną kalkulację kwoty odszkodowania, 
potrąconej z kaucji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Lokalu przez Najemcę.  

§ 6 

1. Najemca ponosi odpowiedzialność za wyposażenie znajdujące się w Świetlicy oraz 
bezpieczeństwo osób biorących udział w wydarzeniu. 
2. Na Najemcy spoczywają odrębne obowiązki wynikające z praw autorskich, a w szczególności 
obowiązki wobec ZAIKS. 

§ 7 
Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
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§ 8 
Najemca nie ma prawa podnajmowania przedmiotu najmu osobom trzecim bez uzyskania zgody 
wynajmującego.  

§ 9 
1. Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązuje się do zwrotu lokalu bez dodatkowych wezwań      
w stanie, jaki istniał w dniu przejęcia.  

2. Zwrot lokalu powinien nastąpić w dniu następnym po zakończeniu imprezy lub uroczystości, 
na którą lokal był wynajęty nie później jednak niż 48 godzin od daty wydarzenia wskazanej przez 
Najemcę we wniosku o wynajęcie lokalu złożonym do Zarządu OSP." 
 

§ 10 
1. Najemca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia mienia, w tym za działanie osób trzecich, jeśli 
w wyniku ich działania powstały szkody materialne. 

2. Koszty remontów i napraw pomieszczeń oraz sprzętu, których konieczność dokonania 
powstała z związku z oddaniem lokalu Najemcy, ponosi Najemca. 
3. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobie powstałe z związku 
z oddaniem lokalu Najemcy. 

§ 11 
W ramach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§ 12 
Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z tytułu realizacji umowy najmu jest 
Sąd właściwy dla siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie. 

§ 13 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje 
Wynajmujący i jeden Najemca.  
 
 
 
     ……………………………………                                            …………………………………… 
 (Wynajmujący)        (Najemca) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 
 
 

Załącznik Nr 1 do Umowy Najmu 
 Świetlicy Domu Strażaka  

Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie 

 

Oświadczenie 

 

 Ja niżej podpisany oświadczam, że znane mi są zasady wynajmu oraz odpowiedzialności za 

powstałe szkody oraz, że zapoznałem się z Regulaminem korzystania ze Świetlicy OSP Jordanów i jej 

wyposażenia i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 Ponadto oświadczam, że w dniu organizowania Wydarzenia zobowiązuję się do 

przestrzegania wszelkich przepisów sanitarno-epidemiologicznych w związku z podawanymi 

posiłkami, przepisami ppoż. oraz do otwarcia wszelkich drzwi wejściowych aby umożliwić ewakuację 

ludności w przypadku zaistnienia zagrożenia. 

 

 

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

    (Data)                           (Najemca) 
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu 
 korzystania ze świetlicy Domu Strażaka  

Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie 

 
PROTOKÓŁ ZDAWCZO ODBIORCZY ŚWIETLICY 

 
1. Przekazanie Najemcy: 

 
W dniu …………………….. o godz. ………..... przekazano Najemcy ………………………………... 
……………………………………………………….Świetlicę OSP Jordanów 
 
Uwagi: 
Lista przekazanego wyposażenia (załącznik do Protokołu) 
………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

     ………………………………..      ………………………………. 
    (podpis Zarządcy Świetlicy)       (podpis Najemcy) 
 
 
 
2. Zwrot świetlicy: 

 
W dniu …………………….. o godz. ………..... zwrócono przez Najemcę ………………………………... 
………………………………………………………. Świetlicę OSP Jordanów 
 
Uwagi: 
Lista zdanego wyposażenia (załącznik do Protokołu) 
………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
       ………………………………..               ………………………………. 
   (podpis Zarządcy Świetlicy)        (podpis Najemcy) 
 
 
3. Rozliczenie: 

 
Kwota do zapłaty (koszt mediów, wywozu nieczystości, sprzątania, utrzymania czystości): 
Rachunek bankowy Wynajmującego ……………………….……………………………………….….. 
Dane posiadacza rachunku ……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….…………………………………... 
 
Uwagi/Opinia Zarządu OSP Jordanów 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………... 
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Opłata za media 

 

 
Przed Po 

Data Stan licznika Data Stan licznika 

Energia elektryczna     

Woda bieżąca     

Gaz     

Wywóz nieczystości stałych wg obowiązujących cen rynkowych 

Opłata za utrzymanie czystości wg obowiązujących cen rynkowych 

 

 

 

 

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

 (Wynajmujący)            (Najemca) 
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Załącznik Nr 4 do Regulaminu 
 korzystania ze świetlicy Domu Strażaka  

Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie 

 
 

Cennik za sprzątanie, utrzymanie czystości i usunięcie szkód 

 

Ceny ustalane indywidualnie wg obowiązujących cen rynkowych  

1. Sprzątanie podłogi świetlicy - ……………… PLN 

2. Usunięcie pozostawionych ekskrementów w ubikacji - ……………… PLN 

3. Usunięcie pozostałości gumy do żucia z podłogi lub innych elementów - ……………… PLN 

4. Usunięcie pozostawionych plam i zanieczyszczeń na ścianach - ……………… PLN 

5. Naprawa zniszczeń w posadzce lub okładzinach z płytek ceramicznych - ……………… PLN 

6. Naprawa uszkodzonej stolarki okiennej i drzwiowej - ……………… PLN 

7. Opłata za zniszczony sprzęt stanowiący wyposażenie świetlicy (stoły, krzesła) - ……………… PLN 

8. Opłata za zniszczony sprzęt stanowiący wyposażenie przyległych pomieszczeń (kuchnia wraz              

z zastawą, łazienka) - ……………… PLN 

 

Wykaz sprzętu wraz z podaną ceną za kaucję stanowi Załącznik Nr 1 do w/w Cennika. 

 

 


