
UMOWA NAJMU  LOKALU MIESZKALNEGO 
 

zawarta w dniu  21 listopada 2012 roku w Warszawie pomiędzy: 
 

Janem Kwiatkowskim, zamieszkałym w Warszawie przy ul. Cichej 15 m. 2, legitymującym 
się dowodem osobistym serii ANK nr 229849 wydanym przez Prezydenta m.st. Warszawy, 
ważnym do dnia 14 września 2019 roku, zwanym w treści umowy „Wynajmującym", 
a  
Pawłem Nowakiem, zamieszkałym w Warszawie przy ul. Długiej 145 m. 23, legitymującym 
się dowodem osobistym serii ATU nr 304581 wydanym przez Prezydenta m.st. Warszawy, 
ważnym do dnia 24 kwietnia 2017 roku, zwanym w treści umowy „Najemcą", 
                     
o treści następującej: 

§ 1 
1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem mieszkania 2 pokojowego  w budynku 
znajdującym się w Warszawie przy ul. Jasnej 98 , na V piętrze,  składającego się korytarza, 
łazienki i toalety, kuchni, dwóch pokoi o łącznej powierzchni 56 m2, zwanego dalej 
„lokalem”, dla którego prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 1234567 przez Sąd 
Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie. 
2. Wynajmujący oświadcza, że lokal wolny jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich, 
które mogłyby uniemożliwi ć lub utrudnić wykonywanie przez Najemcę jego uprawnień 
wynikających z umowy. 

§ 2 
1. Wynajmujący oddaje lokal w Najemcy w najem, a Najemca zobowiązuje się do zapłaty 
czynszu najmu w wysokości i na zasadach określonych w niniejszej Umowie. 
2. W lokalu znajduje się wyposażenie (meble i sprzęt AGD) udostępnione do korzystania 
przez Najemcę w ramach niniejszej umowy, ujęte w spisie sporządzonym w dniu przekazania 
lokalu Najemcy. 

§ 3 
Najemca będzie wykorzystywał lokal wyłącznie w celach mieszkaniowych. 
 

§ 4 
1. Najemca płacić będzie Wynajmującemu miesięcznie czynsz najmu w wysokości 2000,- 
złotych (słownie: dwa tysiące złotych). 
2. Czynsz najmu płatny będzie z góry do dnia 10 każdego miesiąca, kalendarzowego 
przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego o numerze: 56 1240 6223 1112 0000 4608 
9345. 
3. Za datę płatności uważa się datę przyjęcia przez bank Najemcy polecenia przelewu na 
rachunek Wynajmującego. 
3. W przypadku zwłoki w uiszczeniu czynszu Wynajmującemu przysługują odsetki w 
wysokości ustawowej. 

§ 5 
Przy wydaniu oraz zwrocie lokalu strony sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy  opisujący 
stan techniczno - użytkowy oraz stopień zużycia lokalu i jego wyposażenie. 

 
§ 6 

1. Po zakończeniu  umowy najmu Najemca zobowiązany będzie zwrócić lokal w stanie nie 
pogorszonym.  
2. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie lokalu i jego wyposażenia będące 
następstwem prawidłowego używania. 



 
§ 7 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31.12.2014 roku. 
2. Umowa niniejsza może być rozwiązana przez każdą ze stron w formie pisemnej z 
jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca 
kalendarzowego. 

§ 8 
Wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania terminu wypowiedzenia w 
przypadku gdy: 
1) Najemca dopuszcza się użytkowania lokalu w sposób niezgodny z jego 
przeznaczeniem, lub pociągający  za sobą zniszczenie lokalu, 
2) Najemca zalega z płatnościami czynszu za dwa pełne okresy płatności. 
 

§9 
1. Strony ustalają, że Najemca w dniu podpisania umowy wypłaci Wynajmującemu kwotę 
kaucji w wysokości dwumiesięcznego czynszu na zabezpieczenie pokrycia nie uiszczonego 
czynszu lub ewentualnych szkód mogących powstać w lokalu w trakcie obowiązywania 
niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Najemcy. 
2. Wynajmujący, zobowiązuje się zwrócić Najemcy kaucję nie później niż  w ciągu 3 dni po 
zakończeniu stosunku najmu i po sprawdzeniu, czy nie zachodzą przyczyny uprawniające do 
dokonania stosownych potrąceń z kwoty kaucji. 

 
§ 10 

Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 11 
W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

§ 12 
Wszelkie spory wynikłe na tle umowy lub w związku z nią rozstrzygane będą przez właściwy 
sąd powszechny. 

§ 13 
Umowa została podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 
 
 

WYNAJMUJĄCY NAJEMCA 
  
  
 
 
 
 


