Jelenia Góra, 2020.01.07

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO nr 14
NAJEMCA 1:
Imiê i nazwisko:
Adres zamieszkania:
telefon:

WYNAJMUJ¥CY
Imiê i nazwisko: Andrzej Zapa³a
legitymuj¹cy siê dowodem osobistym : DAC 024029
zamieszka³y: Jelenia Góra, ul. ¯eromskiego 13
NIP: 611-108-90-35, tel. 693 100 000
1.
Wynajmuj¹cy oœwiadcza, ¿e jest jedynym i prawowitym w³aœcicielem budynku po³o¿onego w Jeleniej Górze
przy ul. Michejdy 10 oraz wszystkich znajduj¹cych siê w nim mieszkañ.
Przedmiotem najmu jest MIESZKANIE nr 14 w budynku przy ul. Michejdy 10 w Jeleniej Górze/Cieplicach
2
Wynajmuj¹cy oddaje Najemcy w najem a Najemca przyjmuje do u¿ywania na warunkach niniejszej umowy,
lokal mieszkalny po³o¿ony na posesji wymienionej w par. 1, wraz z u¿ywalnoœci¹ przez Najemcê: klatek
schodowych, korytarzy, urz¹dzeñ sanitarnych.
3.
Najemca jest zobowi¹zany utrzymywaæ mieszkanie we w³aœciwym stanie technicznym, higienicznym i
sanitarnym.
4. KOSZTY DODATKOWE
Najemca we w³asnym zakresie zobowi¹zany jest do podpisania umowy z
- dostawc¹ energii
- odbiorc¹ œmieci (Urz¹d Miasta, Wydzia³ Ochrony Œrodowiska, ul. Okrzei 10, Jelenia Góra)
i ponoszenia kosztów zwi¹zanych z realizacj¹ tych umów.
Op³aty za ogrzewanie i wodê rozliczane bêd¹ na podstawie ciep³omierza i wodomierza zainstalowanych w
mieszkaniu.
Na ka¿d¹ pobran¹ do rêki op³atê wystawiane bêdzie przez Wynajmuj¹cego pokwitowanie.
5. CZYNSZ
Czynsz najmu strony ustalaj¹ w wysokoœci 1000 z³ (s³ownie: tysi¹c z³otych) miesiêcznie.
Czynsz najmu + koszty mediów za miesi¹c poprzedni p³atne bêd¹ z góry do ostatniego dnia zap³aconego
miesi¹ca, PRZELEWEM na konto BANK ING: 79105017511000002281493565 .
W tytule przelewu proszê wpisywaæ jakiego miesi¹ca dotyczy p³atnoœæ.
6. KAUCJA
Wynajmuj¹cy pobiera w momencie podpisania umowy jednomiesiêczn¹ kaucjê w wysokoœci kwoty czynszu
która przeznaczona bêdzie na pokrycie ewentualnych napraw i remontów wynikaj¹cych z zaniedbania
lub ewidentnej winy Najemcy b¹dŸ te¿ na pokrycie zaleg³oœci w czynszu lub op³atach za media.
Kaucja nie jest oprocentowana i zwracana jest Najemcy w przypadku braku roszczeñ po ustaniu umowy i
zdaniu lokalu Wynajmuj¹cemu.
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7.
Opis stanu technicznego lokalu: u¿ywane, widoczne zniszczenia po poprzednich lokatorach.
Uwagi: LODÓWKA, PRALKA , kuchenka mikrofalowa, szafka stoj¹ca na korytarzu, szafa odzie¿owa,
kanapa rozk³adana, stó³ z krzes³ami, ³awa.

8.
Wydanie przez Wynajmuj¹cego mieszkania nast¹pi w chwili podpisania umowy i od tego dnia naliczany
bêdzie czynsz najmu.
9.
Wynajmuj¹cy zastrzega sobie mo¿liwoœæ rozwi¹zania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia,
je¿eli najemca nie ureguluje nale¿noœci za czynsz do koñca miesi¹ca którego nale¿noœæ dotyczy.
Wynajmuj¹cy mo¿e wypowiedzieæ Najemcy, bez zachowania terminów wypowiedzenia, umowê równie¿
wówczas gdy Najemca poprzez swoje niew³aœciwe zachowanie czyni uci¹¿liwym korzystanie z innych lokali
znajduj¹cych siê w jego s¹siedztwie.
Wynajmuj¹cy mo¿e te¿ wypowiedzieæ umowê bez zachowania terminów wypowiedzenia je¿eli stwierdzi,
¿e Najemca u¿ywa przedmiotów wymienionych w protokole zdawczo - odbiorczym niezgodnie z ich
przeznaczeniem, b¹dŸ dewastuje je.
Najemcy, bez pisemnej zgody Wynajmuj¹cego nie wolno oddawaæ przedmiotu najmu w podnajem ani
bezp³atne u¿ywanie osobom trzecim.
10.
Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreœlony.
Ka¿dej ze stron przys³uguje prawo do jej wypowiedzenia z zachowaniem 1 miesiêcznego terminu wypowiedzenia.
W ci¹gu 24h po okresie umowy Najemca zwolni lokal, opró¿ni go z wniesionych tam swoich przedmiotów.
11.
Najemca zobowi¹zany jest poinformowaæ Wynajmuj¹cego niezw³ocznie o koniecznoœci przeprowadzenia
napraw i innych czynnoœci, które zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami obci¹¿aj¹ Wynajmuj¹cego.
Najemca jest obowi¹zany do dokonywania na w³asny koszt konserwacji i napraw niezbêdnych do
zachowania przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym.
Wszelkie adaptacje i ulepszenia przedmiotu najmu wymagaj¹ pisemnej zgody Wynajmuj¹cego.
13.
W sprawach nieuregulowanych niniejsz¹ umow¹ bêd¹ mia³y zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
Umowa zostaje sporz¹dzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

..............................................................
podpis Wynajmuj¹cego

Kwitujê odbiór kaucji 1000 z³
Andrzej Zapa³a ....................................

..................................................................
podpis Najemcy

Pocz¹tkowy stan wodomierza:

55,60

Pocz¹tkowy stan ciep³omierza:

31,936

P³atnoœæ w praktyce:
Proszê czekaæ na przychodz¹cy zawsze pod koniec miesi¹ca SMS z proœb¹ o odczyt wodomierza
i ciep³omierza (w sezonie grzewczym). Po podaniu odczytanych wartoœci otrzymaj¹ Pañstwo dopiero
SMS-em wyliczon¹ kwotê do przelania za czynsz + media.
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