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ZMIA�Y W OGŁOSZE�IU I PROJEKCIE UMOWY �AJMU 

 

 

  W związku z nową koncepcją funkcjonowania lokalu stanowiącego przedmiot 

przetargu – najmu lokalu do prowadzenia małej gastronomii przy Centrum Rekreacyjnym,  

ul. Pocztowa 27 w Krośnie Odrzańskim następuje zmiana treści ogłoszenia i projektu umowy 

najmu. W związku z powyższym dokonuje się następujących modyfikacji: 

 

1) W pkt. 12 Ogłoszenia o przetargu na najem lokalu użytkowego przy stadionie zdanie 

pierwsze otrzymuje brzmienie: „12. Wywoławcza miesięczna stawka czynszu najmu lokalu 

użytkowego do prowadzenia małej gastronomii wynosi 8,00 zł netto za 1 m² lokalu wraz z 

pomieszczeniem kuchennym, toaletą i natryskiem. Oprócz czynszu Najemca będzie 

pokrywał podatek od nieruchomości, pełne koszty związane z eksploatacją przedmiotu najmu: 

za energię elektryczną, wodę i ścieki na podstawie podliczników, wywóz nieczystości (wg 

obowiązujących normatywów), centralne ogrzewanie oraz opłaty dzierżawy gruntu.  

 

2) W § 1 projektu umowy dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Najemca zobowiązuje  

się najpóźniej w terminie 2 tygodni od rozpoczęcia działalności do uzyskania koncesji  

na sprzedaż napojów alkoholowych wysoko i nisko procentowych i ich sprzedaży w ramach 

prowadzonej działalności”. 

 

3) W § 1 projektu umowy dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Najemca zobowiązuje się  

do prowadzenia działalności codziennie w godzinach otwarcia Centrum Rekreacyjnego. Inne 

godziny otwarcia i zamknięcia lokalu wymagają uprzedniej zgody Wynajmującego”. 

 

4) W § 1 projektu umowy dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. Każdorazowa przerwa  

w prowadzeniu działalności wymaga uprzedniej zgody Wynajmującego”. 

 

5) § 4 ust. 4 projektu umowy otrzymuje brzmienie: „4. Najemca zobowiązany jest w ciągu 

30 dni od dnia wydania przedmiotu umowy do rozpoczęcia działalności zgodnej z 

przeznaczeniem lokalu”. 

 

6) W § 7, ust. 1 projektu umowy dopisuje się pkt. 4 w brzmieniu: „4) Naruszenie obowiązku, 

o którym mowa w § 1 ust. 3, 4 lub 5”.  

 

7) W § 14, ust. 5 projektu umowy w miejsce wyrazów „1 miesiąc” wpisuje się „3 miesiące”. 

 

8) Skreśla się § 14 ust. 6 projektu umowy. 
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