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Umowa najmu garażu / miejsca garażowego / parkingowego 

 

zawarta w dniu ______________________ w ______________________  

między: 

___________________________________________________________________________ 
(imię i nazwisko, PESEL) 

Zamieszkałą/-ym pod adresem: _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Legitymującą/-ym się dokumentem:______________________________________________ 

 

Zwaną/-ym dalej Wynajmującą/-ym,  

a  

___________________________________________________________________________ 
(imię i nazwisko, PESEL) 

Zamieszkałą/-ym pod adresem: _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Legitymującą/-ym się dokumentem:______________________________________________ 

 

Zwaną/-ym w dalszej treści umowy Najemcą,  

 

§ 1. 

Przedmiotem umowy najmu jest garaż / miejsce garażowe /parkingowe  nr 

________________ 

 położone w _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ . 

 

§ 2. 

Wynajmująca/-y oświadcza, że jest właścicielem wyżej opisanego garażu / miejsca 

garażowego / parkingowego, na dowód czego przedstawia akt własności: 

__________________________________________________________________________ 

oraz, że nie została zawarta żadna inna umowa, gdzie w/w garaż / miejsce garażowe / 

parkingowe jest przedmiotem najmu na rzecz innych osób. 

Najemca oświadcza, że zapoznał /-a się z treścią aktu własności i przyjmuje do wiadomości 

stan prawny przedmiotu najmu. 
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Ponadto, ustalone i zaakceptowane przez obie Strony niniejszej umowy zostały warunki, że: 

1. Przedmiot najmu nie będzie przedmiotem podnajmu dla osób trzecich i nie będzie 

przedmiotem zobowiązań Wynajmującej /-go wobec osób trzecich podczas okresu 

obowiązywania umowy.  

2. Wynajmująca/-y oddaje w używanie Najemcy przedmiot najmu z dniem 

____________________ . 

 

3. Czynsz najmu w kwocie _______________________________  

 

(słownie: ____________________________________________________________) 

płatny będzie co miesiąc, za miesiąc z góry najpóźniej do _____dnia każdego miesiąca 

na rachunek bankowy numer: 

 ____   _______   _______   _______   _______   _______   _______   . 

Pierwsza wpłata nastąpi do dnia___________________ pod rygorem nieważności 

umowy. 

 

§ 3. 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres od ________________do_______________  

z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia w formie pisemnej. Termin wypowiedzenia 

biegnie od dnia 1-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie 

zostało złożone. 

§ 4. 

Wynajmująca/-y nie odpowiada za szkody wyrządzone pojazdowi Najemcy.  

 

§ 5. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

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

Stron.  

  

 

 

 

….…………………………    ……………………………. 

    PODPIS WYNAJMUJĄCEGO         PODPIS NAJEMCY 

 


