Umowa
o administrowanie nieruchomością
zawarta w Przemyślu w dniu ……………… r. pomiędzy:
Gminą Miejską Przemyśl – Przemyskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 w
Przemyślu, reprezentowanym przez:
- Dyrektora - Gretę Ostrowską
- Gł. Księgowego – Roberta Winiarskiego
zwanym dalej „Zleceniodawcą”
a
……………………………………………………..
zwanym dalej „Administratorem”
Przedmiot administrowania

§1
1. Zleceniodawca powierza Administratorowi do administrowania nieruchomość położoną,
na części działki nr 2872 obręb 202, przy ul. 22 Stycznia 6 w Przemyślu, zabudowaną
płytą boiska, wraz z ciągami komunikacyjnymi, budynkiem głównym, krytą trybuną
oraz budynkiem kasowym nr 1 i toaletą w budynku „Kawiarenki” zwanymi w dalszej
części umowy „nieruchomością”, „obiektem” lub „przedmiotem umowy”, zgodnie z
załącznikiem nr 1.
2. Przekazanie nieruchomości wraz z wykazem sprzętu będącego wyposażeniem
przedmiotu umowy odbędzie się za protokołem sporządzonym przez strony umowy
3. Wyłączeniu z administrowania podlegają:
- budynek tenisisty
- budynek „Kawiarenki”
- budynek kasowy nr 2
- piętro w budynku głównym
- pomieszczenia biurowe POSIR w budynku głównym
- dwa pomieszczenia biurowe najmowane przez Stowarzyszenie Czuwaj Wiaro wraz
z toaletą w budynku głównym

Wynagrodzenie Administratora

§2
Z tytułu administrowania nieruchomością, Administrator będzie otrzymywał wynagrodzenie
miesięczne od Zleceniodawcy w wysokości ……………. Słownie zł:…………………………
netto/brutto
Wynagrodzenie uwzględnia koszty określone w § 5 umowy.
Obowiązki Administratora

§3
Administrator zobowiązany jest do:
1. Udostępnianie obiektu wszystkim podmiotom korzystającym zgodnie z
wykazem
otrzymanym od Zleceniodawcy,
2. Administrator nie jest uprawniony do pobierania opłat za korzystanie z obiektu przez inne
podmioty. Uprawnienia takie posiada tylko Zleceniodawca.
3. Prowadzenie dokumentacji z wykorzystania obiektu przez podmioty i przekazywanie do 3
dnia każdego następnego miesiąca do Zleceniodawcy
4. Przygotowanie płyty boiska do meczów (malowanie linii, montaż siatek na bramkach,
ustawianie chorągiewek i inne),
5. Zamykanie i otwieranie nieruchomości w godzinach ustalonych przez POSIR

6. Należyte przygotowanie nawierzchni płyty boiska, celem prawidłowego oraz bezpiecznego
korzystania z obiektu, oraz przeprowadzania imprez zgodnie z obowiązującymi
procedurami:
1) konserwacja płyta boiska,
2) pielęgnacja i utrzymanie murawy boiska (koszenie, wałowanie, nawożenie,
wertykulacja, areacja, piaskowanie)
3) nawadnianie płyty boiska ( przygotowanie do sezonu, podlewanie oraz prawidłowa
zabezpieczenie systemu nawadniania na okres zimowy),
7. Dbałość o należyte utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni nieruchomości:
1) przycinanie żywopłotu,
2) koszenie trawy,
3) wykonywanie innych czynności porządkowo- pielęgnacyjnych,
8. Zabezpieczanie sprzętu stanowiącego wyposażenie stadionu piłkarskiego,
1) ochrona sprzętu przed zniszczeniem i kradzieżą,
2) przeprowadzanie we własnym zakresie i na własny koszt kontroli technicznych oraz
napraw wyposażenia przedmiotu umowy i powierzonego sprzętu (bramki, wózek
do malowania linii, kosiarka i inne),
9. Należyte utrzymanie porządku i czystości w obiekcie, w jego pomieszczeniach użytkowych
i gospodarczych,
1) wykonywanie prac porządkowych,
2) utrzymanie porządku i czystości w budynku głównym, w pomieszczeniu kasowym
nr 1 i toalecie nr 1 w budynku „Kawiarenki”,
3) przeprowadzanie drobnych prac konserwacyjnych,
4) przeprowadzanie przeglądów technicznych budynku i instalacji, prowadzenie książki
obiektu – zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
10. Odpowiednie utrzymanie trybun zadaszonych i wolnostojących w obiekcie,
1) wykonywanie prac porządkowych,
2) przeprowadzanie kontroli technicznych siedzisk, bieżące naprawy
11. Należyte utrzymanie dróg komunikacyjnych w obiekcie oraz przed obiektem:
1) sprzątanie i zamiatanie ciągów pieszych,
2) odśnieżanie dróg komunikacyjnych /okres zimowy/, w tym chodnika i ciągów
komunikacyjnych przed obiektem,
3) posypywanie piaskiem lub mieszanką z solą w zależności od potrzeb chodnika i
ciągów komunikacyjnych w okresie zimowym,
12. Egzekwowanie przestrzegania regulaminu obiektu przez użytkowników korzystających z
przedmiotu umowy,
13. Administrator ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na administrowanej
nieruchomości – budynku głównym, płycie boiska, szatniach i sanitariatach, a także na
trybunach, spowodowane przez osoby przebywające na obiekcie, w tym koszty
zniszczonego wyposażenia i sprzętu, powierzonego Administratorowi przez Zleceniodawcę.
14. Administrator jest zobowiązany do składania comiesięcznych pisemnych sprawozdań do
Zleceniodawcy, w zakresie udostępnienia obiektu, poniesionych kosztów i opłat.
Uprawnienia Administratora

§4
W imieniu Zleceniodawcy, Administrator uprawniony jest do samodzielnego podejmowania
decyzji w zakresie zwykłego zarządu nieruchomością w szczególności do:
1. Zlecania kontroli technicznej oraz okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń
stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego
(przeglądy; kominiarskie, instalacji elektrycznych, budowlane)
2. Zapewnienia dla nieruchomości usług kominiarskich i innych usług związanych z
funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości;

3. Wykonania bieżącej konserwacji i bieżących napraw nieruchomości, a w szczególności
dokonywania napraw urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej, c.o. i wod. kan. i inne
należących do wyposażenia nieruchomości, których szacunkowa kwota nie przekroczy 1000
złotych. W przypadku konieczności wykonania napraw o szacunkowej wartości powyżej tej
kwoty Administrator powiadomi Zleceniodawcę, który dokona akceptacji konieczności
wykonania napraw oraz zaplanuje wydatki z tym związane.
4. Zapewnienie niezwłocznej realizacji zaleceń wskazanych w protokołach z przeglądów,
których przeprowadzenie wynika z obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
5. Usuwania awarii na nieruchomości, a także ich skutków, przy czym zakres robót związanych
z usuwaniem skutków awarii wymaga w każdym przypadku osobnego uzgodnienia z
Zleceniodawcą,
6. Złożenia deklaracji dotyczącej odpadów komunalnych, do właściwego urzędu i ponoszenie
kosztów związanych z gromadzeniem i transportem odpadów oraz zapewnienie
pojemników na odpady wytwarzanych na przedmiocie umowy.
7. Kompleksowe przygotowywanie opracowań niezbędnych do przeprowadzenia remontów,
8. Podejmowanie działań windykacyjnych przedsądowych wszystkich przysługujących
należności,
9. Administrator nie może podnajmować albo udostępniać nieruchomości ani jej części.
Uprawnionym do tych czynności jest tylko Zleceniodawca. Administrator zobowiązany jest
każdorazowo do informowania Zleceniodawcy o każdym takim przypadku i do kierowania
do Zleceniodawcy, zainteresowanych osób wynajmem, dzierżawą lub korzystaniem z
obiektu,
10. Prowadzenia korespondencji ze Zleceniodawcą
11. Dostarczenie Zleceniodawcy protokołów z przeglądów określonych w pkt 1
12. W ramach niniejszej umowy, Administrator nie jest uprawniony do korzystania z płyty
boiska, jak również z innych administrowanych pomieszczeń na własne potrzeby – kwestia
ta może być uregulowana w oddzielnej umowie.
Koszty administrowania nieruchomością

§5
1. Strony ustalają, że w skład kosztów zarządzania nieruchomością do których ponoszenia
zobowiązany jest Administrator zalicza się:
1) wydatki na bieżące remonty i konserwacje,
2) wydatki na utrzymanie czystości i porządku,
3) wydatki na utrzymanie płyty boiska,
4) koszty eksploatacji i konserwacji urządzeń technicznych w nieruchomości,
5) koszty okresowych przeglądów budynku i instalacji,
6) koszty napraw, usuwania awarii i ich skutków oraz koszty remontów,
7) wydatki związane z prowadzeniem korespondencji
8) wynagrodzenie dla Administratora.
2. Koszty mediów (energia elektryczna, energia cieplna, woda, ścieki, zarząd trwały, podatek
od nieruchomości) pokrywa Zleceniodawca.
3. W przypadku przekroczenia zużycie mediów (energia elektryczna, energia cieplna, woda i
ścieki) w stosunku do lat ubiegłych Zleceniodawca obciąży różnicą Administratora.
Remonty, awarie

§6
1. W przypadku, gdy remont jest konieczny ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa
użytkowników nieruchomości, Administrator jest zobowiązany do wykonania niezbędnych
robót zabezpieczających w ramach własnych środków. Administrator nieruchomości w

takiej sytuacji powinien powiadomić Zleceniodawcę o konieczności przystąpienia do
planowanych prac.
2. W przypadku awarii, Administrator ma obowiązek usunąć awarię i jej skutki lub zlecić te
czynności osobom trzecim i sfinansować te działania z własnych środków. W przypadku
przeznaczenia na ten cel kwoty powyżej 1000zł miesięcznie, wymagana jest zgoda
Zleceniodawcy. W przypadku wyrażenia zgody, Zleceniodawca pokryje koszty usunięcia
awarii, w części przekraczającej 1000zł miesięcznie.
Prawa Zleceniodawcy

§7
1. Zleceniodawca będzie dokonywał kontroli realizacji przez Administratora warunków
niniejszej umowy.
2. Zleceniodawca raz w miesiącu będzie dokonywał spisu liczników i podliczników
znajdujących się na administrowanym obiekcie dla potrzeb rozliczeniowych.
3. Posiadanie zapasowych kluczy do wszystkich pomieszczeń będących przedmiotem
użyczenia, do drzwi zewnętrznych oraz bram i furtek.
4. Zleceniodawca jest upoważniony do odpłatnego udostępniania lub wynajmowania części
nieruchomości podmiotom trzecim, na zasadach określonych przez Zleceniodawcę.
5. Zleceniodawca nie odpowiada za sprzęt i towar znajdujący się w administrowanej
nieruchomości, będący w posiadaniu lub własnością Administratora
Okres umowy i warunki rozwiązania umowy
§8
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ………….. do dnia
…………………..(1 rok)
2. Każdej ze stron służy prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia
3. W przypadku nieprzestrzegania warunków umowy przez Administratora – po uprzednim
wezwaniu przez Zleceniodawcę do zaprzestania naruszeń, które okazało się bezskuteczne
- umowa może zostać rozwiązana jednostronnie przez Zleceniodawcę ze skutkiem
natychmiastowym.
4. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Administratora,
Zleceniodawca może obciążyć Administratora karą umowną w wysokości 5000zł.
5. Po rozwiązaniu umowy, Administrator zobowiązuje się zwrócić nieruchomość
Zleceniodawcy wraz z wyposażeniem oraz przekazanym sprzętem w stanie
uporządkowanym i niepogorszonym - sprawnym . Zapisy §1 ust.2 oraz §3 ust.12 stosuje
się odpowiednio.
§9
1. Strony postanawiają, że osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy
będą:
po stronie Zleceniodawcy ; Małgorzata Gudzelak tel. 16 670 65 45 w dni powszednie
w godzinach 7,00 – 15,00. Adres email: basen@posir.pl
po stronie Administratora ……………………………….. tel ………………………..
adres email; ……………………………………
2. Zmiana osób o których mowa w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie
drugiej strony i nie wymaga sporządzania aneksu do przedmiotowej umowy.

Ustalenia końcowe
§ 10
1. Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egz. dla
Administratora, dwa egz. dla Zleceniodawcy.
§ 11
W spawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.

Administrator

Zleceniodawca

