
 
 

GRUPA HANDLOWA INTEXO  

Aleksandra Trojanowska 

ul. Wojska Polskiego 38 

05-530 Góra Kalwaria 

NIP: 884-272-51-04 

REGON: 146223570 

 

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO 

 

Podpisana w dniu …………………………………..r. w …………………………………………. pomiędzy:  

1. Damian Trojanowski, PESEL: …………………..…………………….., dowód osobisty ………………….., 

zamieszkały 05-530 Góra Kalwaria ul. Wojska Polskiego 38, zwany dalej Wynajmującym 

i 

2. ………………………………....................................., PESEL: ………………………………, dowód osobisty  …………………, 

zamieszkały …………………………………………………………………………………, zwana dalej Najemcą 

§ 1. 

Wynajmujący Damian Trojanowski oświadcza, że jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr 314, 

składającego się z jednego pokoju, łazienki z WC, kuchni z przedpokojem, o łącznej powierzchni użytkowej 

ok 30m2, położonego na IX piętrze budynku nr 31A przy ulicy Marcina Kasprzaka w Warszawie. 

§ 2. 

1. Wynajmujący wynajmuje i oddaje w użytkowanie, na cele mieszkalne, Najemcy całą opisaną w § 1 

nieruchomość wraz z urządzeniami i meblami. 

2. Wykaz urządzeń wymienionych w pkt. 1 oraz opis stanu technicznego ww. nieruchomości ujęte będą w 

protokole przekazania mieszkania, wraz z dokumentacją fotograficzną, który zostanie sporządzony przy 

przekazaniu mieszkania i stanowić będzie załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Obejmując przedmiot najmu Najemca nie będzie wnosić zastrzeżeń do jego stanu technicznego, ponad 

uwagi i zapisy protokołu przekazania mieszkania. 

§ 3. 

1. Czynsz najmu lokalu mieszkalnego strony ustalają na ……………………………………………..zł 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. (słownie złotych) 

miesięcznie płatny z góry, do 10-go dnia każdego miesiąca, na konto wskazane ponizej przez 

Wynajmującego: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 

 

2. Czynsz najmu o którym mowa powyżej obejmuje opłaty należne zarządcy nieruchomości, związane z 

zarządem, eksploatacją, funduszem remontowym, wywozem śmieci. 

3. Ponadto Najemca będzie uiszczać opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i  opłat związanych z 

ogrzewaniem lokalu mieszkalnego 

4. Strony uzgadniają, że płatności wymienione w pkt.3 Najemca będzie dokonywał, w terminie ustalonym 

przez dostawców mediów Wynajmującemu, który przekaże je dostawcom mediów. 

5. Pierwszy czynsz najmu za okres od ………………………….do ………………………..roku Najemca zapłaci przed 

podpisaniem niniejszej umowy, co Wynajmujący potwierdza. 

§ 4. 

1. W okresie obowiązywania niniejszej umowy Najemca zobowiązany jest do dokonywania we własnym 

zakresie i na własny koszt konserwacji oraz bieżących remontów przedmiotu najmu. 

2. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie trwania najmu lokalu 

mieszkalnego. 

§ 5. 

Najemcy nie wolno oddawać przedmiotu najmu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim. 

Wynajmujący zastrzega sobie, skontrolowanie stanu lokalu, jeden raz w miesiącu, w obecności Najemcy i 

po uprzednim umówieniu z  nim terminu. 

§ 6. 

Wszelkie adaptacje i ulepszenia przedmiotu wynajmu wymagają pisemnej zgody Wynajmującego. Najemca 

zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Wynajmującego o jakimkolwiek wypadku, pożarze lub 

innym zdarzeniu powodującym szkody  w lokalu , a także do podejmowania niezwłocznie wszelkich kroków 

zmierzających do ograniczeń szkód. 

§ 7. 

1. Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić lokal wraz z wyposażeniem w stanie nie 

pogorszonym, wynikającym z normalnej eksploatacji. 

2. Strony ustalają kaucje zwrotną w wysokości …………………...........zł 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..(słownie złotych) 

na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego, przysługujących mu w dniu zakończenia najmu. 

Niewykorzystana kwota kaucji zostanie niezwłocznie zwrócona Najemcy po zakończeniu najmu i 

całkowitym rozliczeniu opłat licznikowych. 

Kaucja w kwocie …………………………………………..zł 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….(słownie złotych) 

została przekazana przed podpisaniem niniejszej umowy , co Wynajmujący potwierdza. 

§ 8. 



 
 

 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres określony , od dnia ………………………… r. do …………………………….r.  

Strony zastrzegają sobie możliwość rozwiązania umowy z ważnych powodów, z jednomiesięcznym okresem 

wypowiedzenia. 

Przekazanie mieszkania Najemcy nastąpi do dnia ……………………………………………………………r. 

§ 9. 

1. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym jeśli: 

a) Najemca zalegał będzie z którakolwiek płatności, o której mowa powyżej, 

b) Najemca używa lokalu i urządzeń wymienionych w §2 niezgodnie z ich przeznaczeniem, bądź też 

dewastuje je, 

c) Najemca przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni uciążliwym  korzystanie z innych lokali znajdujących 

się w sąsiedztwie. 

2. W razie rozwiązania umowy najmu, Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego wydania przedmiotu 

najmu w stanie niepogorszonym. Najemca nie jest odpowiedzialny za zużycie przedmiotu najmu 

wynikający z prawidłowego używania. 

3. Podstawą ustalenia stanu technicznego przedmiotu najmu będzie wykaz urządzeń i opis stanu 

technicznego nieruchomości wskazane w §2 ust. 2 umowy. 

4. W przypadku nie wykonania obowiązku wydania przedmiotu najmu, wskazanego powyżej, Najemca 

zobowiązany będzie do zapłaty Wynajmującemu wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z 

lokalu w wysokości podwójnej stawki czynszu określonej w §3 umowy, za każdy rozpoczęty miesiąc 

bezumownego korzystania z lokalu. 

§ 10. 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, w formie aneksu. 

§ 11. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 12. 

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 Wynajmujący        Najemca  

 

 



 
 

 

 

Załącznik nr 1 do umowy najmu lokalu 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA LOKALU  MIESZKALNEGO 

W dniu ……………………………………r. Wynajmujący przekazuje Najemcy  w najem lokal mieszkalny zgodnie z 

umową zawartą w ………………………………….. dnia ……………………………………r. Stan techniczny lokalu w dniu 

przekazania określa się jako doskonały – bez żadnych wad. 

1. Opis wyposażenia lokalu mieszkalnego nr 314 przy ulicy Marcina Kasprzaka 31A w Warszawie  

Pomieszczenie Stan w dniu przekazania lokalu Najemcy – opis wyposażenia 
pomieszczenia 

Kuchnia z 
przedpokojem 

- meble kuchenne w zabudowie 
- kuchnia elektryczna z piekarnikiem 
- okap kuchenny 
- zmywarka 
- lodówka z zamrażarnikiem 
- zlewozmywak 
- szafa wnękowa pod wymiar 
- 2 lampy sufitowe 
 
Na podłodze ułożona terakota bez ubytków. Na ścianach glazura bez 
ubytków. Ściany w kolorze białym. Sprzęt nowy w pełni sprawny bez 
śladów użytkowania. Oświetlenie sprawne 

Łazienka z WC - meble łazienkowe (słupek, szafka umywalkowa) 
- toaleta 
- lustro 
- pralka 
- kabina prysznicowa ze szklanymi drzwiami 
- kinkiet  
- lampa sufitowa 
 
Na podłodze terakota bez ubytków. Na ścianach glazura bez ubytków. 
Wyposażenie nowe bez śladów użytkowania. Sprzęt nowy w pełni 
sprawny. 
Oświetlenie sprawne 



 
 

Pokój - szafa pod zabudowę z lustrem 
- stół + 4 krzesła 
- kanapa rozkładana 
- stolik kawowy 
- meblościanka ( szafka RTV, słupek stojący, szafka wisząca, półka) 
- TV 40’ 
- lampa sufitowa 
- lampa stojąca 
 
Na podłodze ułożona deska bez uszkodzeń. Ściany w kolorze szarym 
bez śladów użytkowania. Szafa z półkami bez ubytków z przesuwnymi 
drzwiami. 
Kanapa w pełni sprawna bez zabrudzeń. Sprzęt nowy w pełni sprawny. 
Meblościanka ze śladami użytkowania. Oświetlenie w pełni sprawne. 

 

2. Klucze  

Najemca otrzymuje komplet kluczy od Wynajmującego. Zobowiązuje się go zdać w dniu rozwiązania 

umowy najmu. 

Klucze przekazane Najemcy: 

- 1szt do lokalu mieszkalnego 

- 1szt do klatki wejściowej budynku 

- 1szt dotykowy klucz do klatki wejściowej budynku 

- 1szt do skrzynki na listy 

- 1szt do skrzynek z licznikami i zaworami na klatce schodowej 

- 1szt do śmietników 

- ………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Stany liczników: 

Liczniki Stan w dniu przekazania lokalu mieszkalnego 

Ciepła woda  
 

Zimna woda  
 

Energia 
elektryczna 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

4. Uwagi dodatkowe 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 

Niniejszy protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. Strony niniejszym dokonały przekazania lokalu mieszkalnego w użytkowanie Najemcy. 

 

 Wynajmujący        Najemca 

 


