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UMOWA   NAJMU   LOKALU   MIESZKALNEGO 
 

 

W dniu  …… r.  pomiędzy  Gminą Police, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police NIP: 851-10-00-695 

- Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach - Samorządowy Zakład Budżetowy 

zwany dalej „WYNAJMUJĄCYM”  lub  „ZGKiM”  reprezentowany przez: 

 

…………………………….    -   ………………………………    

przy akceptacji            

……………………………    -   Główny  Księgowy,             

 

a   Panią / Panem        ………………………. 

(pismo Urzędu  Miejskiego w Policach   znak  GKM……………  z  dnia  …..……. r.)   

                                   

zwana /y   dalej  NAJEMCĄ  została  zawarta  umowa  najmu  o  następującej  treści : 

 

§ 1 

 

Przedmiotem najmu jest lokal mieszkalny położony przy ul. ………………………… w ……….…   

stanowiący  własność  Gminy. 

Lokal składa  się  z :  ……………………………………..  o łącznej powierzchni użytkowej ………. m2 

i jest wyposażony w instalacje :  elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową  i centralnego ogrzewania 

z możliwością korzystania z ciepłej wody.   

Stan  techniczny  lokalu  zgodnie  z  protokołem  zdawczo-odbiorczym  (załącznik  nr  1  do  umowy). 

 

§ 2 

 

Najemcy  przysługuje  prawo  użytkowania  piwnicy / komórki  oraz  wspólnie  z  innymi  najemcami  

zamieszkałymi  w  tym  budynku,  z  innych  pomieszczeń  ogólnego  użytku.   

 

§ 3 

 

Niniejsza   umowa  najmu   zawarta  zostaje  na  czas   n i e o z n a c z o n y   i   wiąże  strony   

od  dnia   …………. r.  

§ 4 

 

1. Z  tytułu  najmu  lokalu  Najemca  obowiązany  jest  uiszczać  czynsz  wg   kategorii  ….   lokalu   

wg   stawki     …. zł/m2.                               

2. Czynsz  o którym  mowa  w  ust. 1  jest  naliczany  w oparciu  o uchwałę  Rady  Miejskiej  w 

Policach w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym   zasobem  Gminy 

oraz  Zarządzenie Burmistrza Polic w sprawie ustalenia stawek czynszu obowiązujących w 

mieszkaniowym zasobie gminy Police. 

3. Oprócz czynszu Najemca zobowiązany jest do uiszczania opłat eksploatacyjnych  niezależnych  

od  Wynajmującego  tj.: 

- zimna  woda  i  odprowadzenie  ścieków,  

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.    

4. Wysokość opłat, o których  mowa w ust. 1 i w ust. 3 jest określona w naliczeniu              

(załącznik  Nr 2  do umowy). 

5. Najemca zobowiązany jest powiadomić Wynajmującego o ilości osób zamieszkałych  w  lokalu  

oraz o wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość świadczeń, o których mowa  w  ust.  3. 

6. W okresie trwania najmu Najemca obowiązany jest informować na piśmie Wynajmującego o 

każdej zmianie adresu zamieszkania lub do doręczania korespondencji. W razie zaniedbania tego 

obowiązku korespondencję wysłaną na ostatni adres listem poleconym, za potwierdzeniem 

odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną. 
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§ 5 

 

1. Opłaty  eksploatacyjne  niezależne  od  Wynajmującego,  o  którym  mowa  w  § 4  ust. 3  

naliczane  są  zaliczkowo.  Rozliczenia  będą  dokonywane  wg  rzeczywistych  kosztów  

poniesionych  przez  Wynajmującego  po  zakończeniu  kwartału,  półrocza  lub  roku  

rozliczeniowego. Wynajmujący  jest  jednak  zobowiązany  do  poinformowania  Najemcy  o  

zmianie  tych  opłat  na  piśmie. 

2. Podwyższenie  czynszu  nie  może  być  dokonywane  częściej  niż  co  6  miesięcy. W  przypadku  

zmiany  wysokości  czynszu  Wynajmujący  ma   wypowiedzieć dotychczasową  wysokość  

czynszu  najpóźniej  na  3 miesiące  naprzód,  na  koniec  miesiąca  kalendarzowego. 

3. Czynsz jak również opłaty dodatkowe wymienione w  § 4  płatne  są  miesięcznie  z  góry  do  

dnia 10-go  każdego  miesiąca  do  kasy  Wynajmującego  lub  na  konto : 

-   Bank Pekao  II/O  Szczecin  Nr  57 1240 3927 1111 0010 6049 8987. 

 

§ 6 

 

Za  zapłatę  czynszu i  innych  opłat odpowiadają  solidarnie  z  Najemcą  stale  mieszkające  z nim  

osoby  pełnoletnie. 

§ 7 

 

Celem zabezpieczenia  utrzymania  lokalu mieszkalnego w należytym stanie Najemca uiścił kaucję    

w kwocie   …………….. zł.  (słownie :  ……………………………………………….…..  ../100), 

naliczoną  zgodnie  z  art. 6 ust. 1  ustawy  z  dnia  21.06.2001 r.  o  ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy  i  o  zmianie  Kodeksu  Cywilnego. 

Wyliczenie  : 

(pow. lokalu  ……….. m2  x  stawka czynszu  …. zł/m2)  x  12-krotność  =   ………………. zł  

 

§ 8 

 

Do  obowiązków  Wynajmującego  należy  : 

1. Zapewnienie sprawnego działania istniejących sieci, instalacji i urządzeń technicznych  budynku, 

umożliwiających  Najemcy korzystanie z oświetlenia, ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, wind,  

itp.  

2. Utrzymanie w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, służących 

do wspólnego użytku mieszkańców oraz jego otoczenia. 

3. Dokonywanie remontów i napraw budynku, pomieszczeń wspólnego użytku oraz przywrócenie 

poprzedniego stanu budynku uszkodzonego niezależnie od przyczyn, z tym, że Najemcę obciąża 

obowiązek pokrycia szkód powstałych z jego winy. 

4. Dokonywanie napraw lokali, napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia 

technicznego, w zakresie nie obciążającym Najemcy, z zwłaszcza : 

- napraw i wymiany  wewnętrznej instalacji :  wodociągowej, gazowej, ciepłej  wody – bez  

urządzeń  odbiorczych,  a  także  napraw  i  wymiany  wewnętrznej  instalacji  kanalizacyjnej, 

centralnego  ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej –  z wyjątkiem przyborów  

i  osprzętu; 

- wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej  oraz podłóg, posadzek i 

wykładzin podłogowych, a także tynków. 

 

§ 9 

 

1. Najemca  zobowiązany jest utrzymać  lokal i pomieszczenia do niego przynależne we właściwym 

stanie technicznym i sanitarnym. Zobowiązany jest także dbać i chronić przed dewastacją części 

budynku przeznaczone do wspólnego korzystania (klatki schodowe, korytarze, windy, itp.). 

2. Najemcę  obowiązują  naprawy  i  konserwacje : 

a) podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i 

innych w kuchni i pomieszczeniach sanitarnych, 

b) okien i drzwi, 

c) wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą, 
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d) trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej ( gazowych, elektrycznych i 

węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków           

i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych  urządzeń sanitarnych,   

w  które lokal jest wyposażony,  łącznie z  ich wymianą, 

e) osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów, 

f) pieców węglowych i akumulacyjnych bądź wymiana zużytych elementów, 

g) etażowego centralnego ogrzewania, a w wypadku gdy nie zostało ono zainstalowane na koszt  

Wynajmującego, także  jego wymiana, 

h) przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne 

usunięcie ich niedrożności, 

i) innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych poprzez : 

- malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów, 

- malowanie drzwi i okien od strony wewnętrznej, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, 

sanitarnych i grzewczych, w celu ich zabezpieczenia przed korozją. 

 

§ 10 

 

Poza naprawami, o których  mowa  w  § 9  Najemca  zobowiązany jest do naprawienia szkód 

powstałych z jego winy lub osób z nim zamieszkałych. Odpowiedzialność z tego tytułu jest solidarna. 

 

§ 11 

 

Najemca  może  wprowadzić w lokalu ulepszenia tylko za  pisemną zgodą Wynajmującego i  

sporządzoną na tę okoliczność umową, w której strony uzgodnią zakres ulepszeń oraz sposób ich 

rozliczenia. 

§ 12 

 

1. W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej  bezpośrednio powstaniem szkody, Najemca 

jest obowiązany do natychmiastowego udostępnienia lokalu w celu jej zabezpieczenia lub 

usunięcia.  Jeżeli Najemca jest nieobecny  albo odmawia udostępnienia  lokalu, Wynajmujący ma 

prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza policji lub straży miejskiej, a gdy wymaga to 

pomocy straży pożarnej – także przy jej udziale. 

2. Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność Najemcy lub pełnoletniej osoby stale z nim 

zamieszkującej, Wynajmujący jest obowiązany zabezpieczyć lokal i znajdujące się w  nim  rzeczy, 

do czasu przybycia Najemcy;  z  czynności  tych  sporządza się protokół. 

3. Po wcześniejszym ustaleniu terminu Najemca powinien także udostępnić Wynajmującemu lokal 

w celu dokonania : 

a) okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego, przeglądu stanu i 

wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania, 

b) zastępczego wykonania przez Wynajmującego prac obciążających Najemcę. 

4. Jeżeli rodzaj koniecznej naprawy tego wymaga, Najemca jest obowiązany opróżnić lokal i 

przenieść się  na koszt Wynajmującego do lokalu zamiennego, jednak na czas nie dłuższy niż rok. 

Czynsz za lokal zamienny,  bez względu na wyposażenie techniczne, nie może być wyższy niż 

czynsz za lokal dotychczasowy. 

§ 13 

 

Wynajmujący  może  wypowiedzieć najem na jeden miesiąc naprzód na koniec miesiąca 

kalendarzowego jeśli Najemca :  

1. pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokal w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z 

przeznaczeniem, zaniedbuje obowiązki dopuszczając do powstania szkód lub niszczy urządzenia 

przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub 

uporczywy przeciwko porządkowi domowemu czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali 

lub 

2. jest w zwłoce z zapłatą czynszu, innych opłat za używanie lokalu lub opłat niezależnych od 

Wynajmującego przez niego pobieranych tylko w przypadkach, gdy Najemca nie ma zawartej 

umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo 

uprzedzenia go na piśmie i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych 

i bieżących należności lub 
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3. wynajął, podnajął  albo oddał do bezpłatnego używania lokalu lub jego część bez wymaganej 

zgody Wynajmującego. 

 

§ 14 

 

W sprawach nie  uregulowanych  postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie 

przepisy  ustawy z  dnia  21.06.2001 r.  o  ochronie  praw  lokatorów, mieszkaniowym  zasobie  

gminy  i  o  zmianie  Kodeksu  Cywilnego  (tekst  jednolity : Dz. U. z  2018 r.,  poz. 1234)  oraz  

przepisy  Kodeksu Cywilnego. 

Dotyczy to również udzielenia zgody na oddanie lokalu w podnajem lub do bezpłatnego używania 

osobie trzeciej. 

§ 15 

1. Wynajmujący jest administratorem danych osobowych i zgodnie z art. 6 ust. 1.   pkt a-e 

ZGKiM przetwarza dane w granicach określonych przepisami Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE 

L 119 z 04.05.2016 r.) w celu wykonywania zadań w zakresie obsługi eksploatacyjnej, 

technicznej i administracyjnej administrowanych przezeń lokali oraz nieruchomości. 

Podanie danych jest wymagane dla realizacji niniejszej umowy. 

2. Wyznaczony w ZGKiM inspektor ochrony danych dostępny jest za pośrednictwem adresu   

e-mail  iod@zgkim.police.pl . 

3. Dane osobowe będą przechowywane odpowiednio przez okres wynikający z  realizacji 

obowiązku archiwizacji dokumentów. 

4. NAJEMCY przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

 

§ 16 

 

Ewentualne spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez rzeczowo 

właściwy  Sąd  w Szczecinie. 

§ 17 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

    ..................................................................                  .......................................................... 

                WYNAJMUJĄCY                                                        NAJEMCA 

mailto:iod@zgkim.police.pl

