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Załącznik nr 1 do Regulaminu najmu garaży w zasobach  Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 

UMOWA nr NC/GA/…………/2021  

o najem garażu 

 

zawarta w dniu ………..w Chorzowie, pomiędzy: 

Chorzowską Spółdzielnią Mieszkaniową z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Kopalnianej 4A, wpisaną  

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice 

– Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000080510, posiadającą NIP: 627-001-90-53, wpisaną do ewidencji REGON za nr 000484481, 

reprezentowaną przez: 

 

1. mgr inż. Marek Kopel  -  Prezes Zarządu  

2. mgr Bartłomiej Gocek  - Członek  Zarządu 

 

zwaną w dalszym części umowy „Wynajmującym”, a 

 

………………………………….. legitymującą się dowodem osobistym o numerze ………………… 

posiadającą numer PESEL: ………………………………………………… 

zamieszkałym  pod adresem: ……………………………………………….. 

zwanym w dalszej części umowy „Najemcą” a wspólnie z Wynajmującym „ stronami umowy”. 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest najem od dnia ……………………. garażu nr…… o łącznej powierzchni 

użytkowej ……………. m2, położonego przy ul. ………………………… w Chorzowie. 

Garaż wyposażony jest w instalację elektryczną/opcjonalnie.  

2. Garaż nie nadaje s ię do stałego zamieszkania osób. Najemca nie jest uprawniony  

do prowadzenia w garażu działalności gospodarczej. 

3. Najemca może używać garażu wyłącznie na przechowywanie pojazdów mechanicznych stanowiących 

ich własność, bądź będących własnością osób bliskich zamieszkujących w jednym gospodarstwie 

domowym,  udokumentowane ważnym dowodem rejestracyjnym. 

4. Strony ustalają że czynsz najmu płatny będzie miesięcznie z góry w kwocie ………………., w 

terminach ustalonych Statutem Spółdzielni jak dla opłat za lokal mieszkalny, na konto Wynajmującego  

o nr ………………………………. lub w kasie Spółdzielni. Opłaty za energię elektryczną wnoszone są 

wg odrębnie ustalonych zasad. 

5. Wnoszenie czynszu najmu obowiązuje Najemcę od dnia ……………………………...  

6. Najemca zobowiązuje się wnieść kaucję w wysokości …………………… zł (słownie złotych: 

…………………………), stanowiącą dwumiesięczny wymiar czynszu określonego na dzień podpisania 

umowy, która  jest  zabezpieczeniem  opłat  czynszowych. Kwotę kaucji zaokrągla się do pełnych 

dziesiątek w górę. 

7. Na żądanie Wynajmującego,  Najemca jest zobowiązany do uzupełnienia wniesionej kaucji  

o kwotę różnicy pomiędzy aktualnym czynszem a posiadaną kaucją.  

8. Kaucja ulega zwrotowi po rozwiązaniu umowy i zdaniu garażu przez Najemcę,  

po jej  pomniejszeniu o ewentualne należności Wynajmującego wynikające z końcowego rozliczenia 

opłat związanych z użytkowaniem garażu.  Kaucja w zakresie opłat wnoszonych zaliczkowo podlega 

zwrotowi w terminie późniejszym, po rozliczeniu zaliczek.  

9. Każdorazowa zmiana wysokości stawki czynszu dla swojej ważności nie wymaga zachowania formy 

pisemnej. O zmianie wysokości stawki czynszu Najemca powiadamiany jest na piśmie.  
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§ 2 

 

1. Najemcy nie wolno dokonywać w garażu jakichkolwiek prac budowlano–adaptacyjnych bez zgody 

Wynajmującego. 

2. Najemca zobowiązany jest: 

- utrzymywać garaż we właściwym stanie technicznym, sanitarnym i p. poż.,    

- przestrzegać postanowień Regulaminu porządku domowego, 

- na żądanie Wynajmującego udostępnić garaż ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia przeglądu, 

konserwacji, remontu lub usunięcia awarii, a także do wyposażenia garażu, jego części lub innych 

garaży w dodatkowe instalacje 

- naprawy i remonty związane ze zwykłym korzystaniem z garażu wykonywać we własnym zakresie i na 

własny koszt bez prawa dochodzenia ich zwrotu. 

3. Szczegółowe obowiązki w zakresie eksploatacji garażu ciążące na Najemcy i Wynajmującym regulują 

Zasady określające zakres obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz 

rozliczeń z tego tytułu, uchwalone przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.  

 

§ 3 
 

1. W razie awarii Wynajmujący ma prawo wejść do garażu pod nieobecność Najemcy lub jeżeli 

on odmawia udostępnienia garażu w obecności osób przybranych. 

2. Za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania garażu lub nie udostępnienia Wynajmującemu, w 

pełni odpowiada Najemca. 

3. W razie rozwiązania Umowy przez Wynajmującego za wypowiedzeniem, (jeżeli w lokalu są 

urządzenia pomiarowe), może on według swego wyboru albo zatrzymać zainstalowane przez Najemcę 

urządzenia pomiarowe za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu, albo żądać 

przywrócenia stanu poprzedniego. 

§ 4 

 

Najemca nie ma prawa do podnajmu całości lub części garażu bez pisemnej zgody Wynajmującego /art. 

6882 K.C./. 

 

§ 5 

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym z dniem 

ustania tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego Najemcy przy ul. ………………… w Chorzowie, 

który był podstawą nabycia garażu w ramach pierwszeństwa. 

3. Umowa wygasa z chwilą śmierci Najemcy. 

4. Umowa może być rozwiązana w drodze wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem  

3 miesięcznego terminu wypowiedzenia przez każdą ze stron, ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego. 

5. Umowa może być rozwiązana przez Wynajmującego bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli 

Najemca: 

- używa garaż w sposób sprzeczny z umową, 

- podnajmuje lub oddaje w bezpłatne używanie garaż bez zgody Wynajmującego, 

- lub osoba bliska zamieszkująca w jednym gospodarstwie domowym nie jest właścicielem pojazdu 

mechanicznego w okresie dłuższym niż 6 miesięcy,  

- zaniedbuje garaż do tego stopnia, że zostaje ono narażone na uszkodzenia i dewastację, 

- przez swoje niewłaściwe zachowanie utrudnia lub uniemożliwia korzystanie z innych garaży, 

- dopuszcza się opóźnienia w  zapłacie czynszu, za co najmniej 2 okresy płatności. 
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6. Po rozwiązaniu umowy najmu przekazanie garażu następuje w terminie uzgodnionym z Administracją 

Osiedla ………………… poprzez sporządzenie i podpisanie przez strony protokołu zdawczo-

odbiorczego. 

 

 

§ 6 

 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem 

postanowień zmiany wysokości czynszu § 1 ust. 9 umowy. 

2. W sprawach nieunormowanych umową mają zastosowanie przepisy Statutu Spółdzielni i Kodeksu 

Cywilnego, Regulaminu najmu garaży w zasobach Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

3. Do rozpoznania sporów wynikających z niniejszej umowy najmu właściwy jest sąd miejsca położenia 

nieruchomości. 

 

§ 7 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) 

Wynajmujący informuje, że: 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa; 

b) kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ido@chsm.com.pl; 

c) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu podpisania, realizacji i rozliczenia niniejszej umowy  

na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,  

d) Pani/Pana dane mogą być przekazywane innym odbiorcom w związku realizacją umowy i ciążących  

na Pani/Panu obowiązkach z niej wynikających, np. odszkodowawczych; 

e) Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu realizacji umowy a następnie zarchiwizowane zgodnie  

z kat. archiwalną; 

f) ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, oraz prawo do ich przenoszenia; 

g) w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi  

do organu nadzorczego PUODO Warszawa, ul. Stawki 2; 

h) podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do zawarcia umowy  

i jej realizacji;  

i) zgromadzone dane nie będą służyły do profilowania. 

 

§ 8 

 

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

 

 

  

NAJEMCA:        WYNAJMUJĄCY: 

 

 

 

    

 

 


