
   

Umowa najmu lokalu mieszkalnego   

Nr         /2017   

   

   

zawarta w dniu ……………………………. w  Bydgoszczy pomiędzy:   

   

Agencją Mienia Wojskowego w Warszawie Oddziałem Regionalnym Agencji 

Mienia Wojskowego w Bydgoszczy ul. Gdańska 163 A, 85-915 Bydgoszcz 

reprezentowaną przez:   

   

- Dyrektora - ……………………………….   

zwaną dalej „Wynajmującym”, a   

   

Panem/Panią …………………zamieszkałym/ą w miejscowości …………….. przy             

ul. ……………………., legitymującym/ą się dowodem osobistym nr ………………,  

PESEL: …………………   

   

Zwanym/ą dalej „Najemcą”   

   

Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia  

Wojskowego (j. t. Dz. U. z 2016, poz. 614 z późn. zm.) została zawarta umowa najmu 

o następującej treści:   

   

§ 1.   

   

1. Przedmiotem najmu jest lokal mieszkalny nr ….. położony w …………… przy             

ul. …………. obejmujący …… pokoje, kuchnię, przedpokój, łazienkę i wc o łącznej 

powierzchni ………. m2 w tym powierzchni użytkowej podstawowej ……… m2, 

wyposażony w instalację: wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, 

elektryczną, ciepłej wody użytkowej.   

2. Przedmiotem   najmu   jest   również   pomieszczenie  przynależne  

do   lokalu mieszkalnego – piwnica oznaczona nr …….. o powierzchni ………. m2.   

3. Wynajmujący oddaje Najemcy lokal mieszkalny określony w ust. 1 do używania       z 

przeznaczeniem wyłącznie na cele mieszkalne.   

4. Najemca zobowiązany jest do wskazania Wynajmującemu liczby osób, które 

zamieszkiwać będą w lokalu dla potrzeb naliczenia opłat zależnych od tego.   

5. Osobami uprawnionymi do zamieszkiwania w lokalu są:   

- ………… – mąż, PESEL ……………,                    

- ………….. – syn, PESEL ……………..,                   

- …………….. – córka, PESEL………………..   



6. Przekazanie Najemcy lokalu przez Wynajmującego nastąpi na podstawie protokołu 

zdawczo – odbiorczego określającego stan techniczny lokalu i zainstalowanych       w 

nim urządzeń oraz wyposażenia. Protokół stanowi podstawę rozliczeń stron 

dokonywanych po zakończeniu umowy.   

7. Najemcy znany jest stan techniczny przedmiotu umowy i nie wnosi do niego żadnych 

zastrzeżeń.    

8. Nie przyjęcie przez Najemcę lokalu, o którym mowa w ust. 1 w terminie 30 dni od 

dnia podpisania umowy będzie traktowane, jako odstąpienie Najemcy od umowy.   

9. Najemca zobowiązany jest do wskazania Wynajmującemu adresu do doręczeń oraz 

informowania o każdej zmianie w tym zakresie pod rygorem uznania korespondencji 

za skutecznie doręczoną na wskazany adres.   

   

   

   

§ 2.   

   

1. Najemca będzie używał przedmiotu najmu wyłącznie na cel określony w § 1 umowy.    

2. Zmiana przeznaczenia przedmiotu najmu wymaga pisemnej zgody Wynajmującego.   

3. Najemca bez pisemnej zgody Wynajmującego nie może instalować w przedmiocie 

umowy jakichkolwiek urządzeń, jak również zmieniać jego struktury czy też 

konstrukcji.   

4. Najemca bez pisemnej zgody Wynajmującego nie może wykonywać w przedmiocie 

umowy jakichkolwiek przeróbek, adaptacji i nakładów.    

5. Z tytułu poczynionych nakładów i adaptacji Najemcy nie przysługują jakiekolwiek 

roszczenia o zwrot ich wartości w stosunku do Wynajmującego.   

   

§ 3.   

   

1. Z tytułu najmu lokalu mieszkalnego określonego w § 1 umowy Najemca zobowiązany 

jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego:   

1/ czynszu najmu za używanie lokalu w wysokości ………. zł za 1m2 powierzchni, tj. 

w łącznej wysokości ………… zł miesięcznie, ustalonego na podstawie art. 36 

ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 207 z późn. zm.)   

2/ opłat pośrednich za świadczenia uzyskiwane od Wynajmującego według jego 

naliczeń.   

2. Strony ustalają, że opłaty, o których mowa w ust. 1 płatne będą miesięcznie z góry 

do 15 – dnia każdego miesiąca za dany miesiąc na rachunek bankowy 

Wynajmującego.    

3. Dniem zapłaty jest dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy 

Wynajmującego.    

4. W przypadku zwłoki w zapłacie opłat określonych w ust. 1 Najemca zobowiązany 

będzie do zapłaty Wynajmującemu odsetek ustawowych za zwłokę.    



5. Zmiana wysokości opłat, naliczanych wg zasad określonych w pkt. 1 nie wymaga 

zmiany niniejszej umowy w formie aneksu określonego w § 8. Wynajmujący w takim 

przypadku zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Najemcy o zmianie 

wysokości wskazanych opłat, na co najmniej 14 dni przed dniem obowiązywania 

zmiany.   

6. Za zapłatę czynszu najmu i opłat pośrednich z tytułu najmu lokalu mieszkalnego 

odpowiadają solidarnie z Najemcą pełnoletnie osoby stale zamieszkujące w lokalu. 

Odpowiedzialność w/w osób ogranicza się do wysokości opłat z tytułu czynszu najmu 

i opłat pośrednich za okres ich stałego zamieszkiwania.   

7. W przypadku opłat pośrednich pobieranych zaliczkowo Wynajmujący zobowiązany 

jest do ich rozliczenia w przyjętych dla poszczególnych opłat okresach 

rozliczeniowych.   

8. Najemca zobowiązany jest do zawiadomienia Wynajmującego o wszelkich 

okolicznościach mających wpływ na realizację niniejszej umowy, w tym o zmianie 

liczby osób uprawnionych do zamieszkiwania w lokalu, o których mowa w § 1 ust. 4 

umowy.   

9. Najemca zobowiązany jest do podpisania bezpośrednio umowy z dostawcą energii 

elektrycznej.   

   

   

§ 4.   

   

1. Najemca zobowiązany jest do utrzymania przedmiotu umowy w należytym stanie 

technicznym i sanitarnym oraz do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz 

porządku domowego.   

2. Najemca zobowiązany jest do zapłaty wszelkich kar nałożonych przez właściwe 

organy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków 

określonych w umowie.   

3. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Wynajmującemu     i 

osobom trzecim w związku z wykonywaniem umowy, a także do naprawy uszkodzeń 

powstałych z winy Najemcy i osób wspólnie z nim zamieszkałych w lokalu i w 

częściach wspólnych budynku oraz urządzeniach służących do wspólnego użytku 

mieszkańców.    

4. Wynajmujący jest zobowiązany zapewnić sprawne działanie znajdujących się  w 

lokalu instalacji i urządzeń technicznych.   

   

       § 5.    

1. Najemca zobowiązany jest do udostępnienia lokalu Wynajmującemu lub 

działającemu na jego zlecenie administratorowi w celu:   

a) dokonania odczytów urządzeń pomiarowych zużycia gazu i wody, energii cieplnej 

bądź podzielników ciepła,    

b) wykonania przeglądu stanu urządzeń technicznych zamontowanych w lokalu,   

c) usunięcia awarii i uszkodzeń obciążających Wynajmującego.   



2. W przypadku odmowy przez Najemcę udostępnienia lokalu w celu usunięcia awarii 

grożącej powstaniem szkód w budynku bądź nieobecności w lokalu Najemcy lub osób 

wspólnie zamieszkujących z Najemcą, Wynajmujący jest uprawniony do wejścia do 

lokalu w asyście Policji lub Żandarmerii Wojskowej. Z przeprowadzonych w takim 

przypadku czynności Wynajmujący sporządza pisemny protokół i zobowiązany jest 

do zabezpieczenia lokalu przed dostępem osób trzecich.   

3. Remonty bieżące i konserwacja przedmiotu najmu obciąża Najemcę w szczególności 

w zakresie:   

a) podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin 

ceramicznych, szklanych i innych w kuchni i pomieszczeniach sanitarnych,   

b) okien i drzwi, w tym ich oszklenia, okuć i zamków,   

c) wbudowanych mebli,   

d) kuchni gazowej, zlewozmywaka, umywalki wraz z syfonem, baterii i zaworów 

czerpalnych oraz innych przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych,      

aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności, w 

które lokal jest wyposażony,   

e) osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej oraz instalacji telewizyjnej,   

f) innych elementów wyposażenia lokalu mieszkalnego i pomieszczeń 

przynależnych, w szczególności przez:    

- malowanie lub tapetowanie tynków ścian i sufitów,    

- obustronne malowanie okien i drzwi, instalacji sanitarnych i grzewczych,           

w celu ich zabezpieczenia przed korozją,   

e) wymiany lub naprawy uszkodzonych w trakcie zamieszkiwania elementów 

urządzeń technicznych.   

   

   

   

§ 6.   

   

1. Najemca nie może oddać przedmiotu umowy w całości lub w części osobom trzecim 

w podnajem i użyczenie albo na podstawie jakiegokolwiek innego tytułu prawnego.   

2. W przypadku naruszenia przez Najemcę postanowień ust. 1 niezależnie od 

uprawnienia Wynajmującego do rozwiązania umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, Najemca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego 

kary w wysokości 6 – krotności miesięcznego czynszu.   

   

       § 7.   

   

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony – …….. lat i obowiązuje od dnia jej 

podpisania.   

2. Najemcy przysługuje prawo jej rozwiązania z zachowaniem 3 – miesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, gdy utraci 

możliwość terminowego uiszczania czynszu i opłat pośrednich. Wypowiedzenie 

wymaga złożenia pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności.   



3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia w przypadku, gdy Najemca:   

a) dopuszcza się zwłoki z  zapłatą czynszu najmu i opłat pośrednich za co najmniej   

2 okresy płatności;   

b) używa przedmiot najmu niezgodnie z postanowieniami umowy lub jego 

przeznaczeniem;   

c) wykracza rażąco i uporczywie przeciwko obowiązującemu porządkowi 

domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku;   

d) wynajmuje, użycza bądź oddaje lokal do używania na podstawie innego tytułu 

prawnego osobie trzeciej;   

e) zaniedbuje obowiązki dopuszczając do powstania szkód albo niszczy urządzenia 

i pomieszczenia służące do wspólnego korzystania przez mieszkańców budynku;   

f) narusza postanowienia niniejszej umowy.   

4. Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia 

Wynajmującego o fakcie powołania do zawodowej służby wojskowej jego samego lub 

współmałżonka.   

5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia w przypadku zmiany przeznaczenia lokalu mieszkalnego bez jego 

zgody bądź, gdy stanie się on niezbędny Wynajmującemu dla realizacji jego celów 

statutowych.   

6. Najemca zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu umowy Wynajmującemu na 

podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego oraz do zapłaty kosztów zużycia lokalu i 

zainstalowanych w nim urządzeń technicznych oraz dokonania obciążających go 

napraw i prac, o których mowa w § 5 umowy.   

7. W przypadku nie przekazania przez Najemcę przedmiotu umowy Wynajmującemu w 

terminie wskazanym w ust. 5 Najemca zobowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu 

odszkodowania w wysokości 150% wartości miesięcznego czynszu oraz do 

uiszczania opłat pośrednich, o których mowa w § 3 umowy, za każdy rozpoczęty 

miesiąc bezumownego zajmowania przedmiotu umowy.   

   

   

§ 8.   

  

1. W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz roszczeń Wynajmującego 

z tytułu realizacji umowy, w szczególności z tytułu opłaty za używanie lokalu i opłat 

pośrednich, odszkodowania czy też naprawy lokalu mieszkalnego i urządzeń 

technicznych, Najemca zobowiązany jest do uiszczenia Wynajmującemu kaucji w 

wysokości 2 miesięcznych opłat za używanie lokalu i pośrednich, o którym mowa w  

§ 3 umowy, tj. w kwocie ............... zł.  

2. Zapłata kaucji musi być dokonana najpóźniej w dniu podpisania umowy na wskazany 

rachunek bankowy Wynajmującego.  



3. Wpłacona przez Najemcę kaucja podlega zwrotowi na jego rzecz w terminie 14 dni 

od dnia przekazania lokalu Wynajmującemu na podstawie protokołu zdawczo – 

odbiorczego, pod warunkiem braku roszczeń Wynajmującego wskazanych w ust. 1.  

4. Zwrot kaucji następuje w wysokości kaucji wpłaconej, powiększonej o odsetki 

naliczone przez bank aktualnie obsługujący Wynajmującego.   

 

 § 9.   

  

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają pisemnego aneksu do umowy pod 

rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 umowy.   

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (j. t. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 614 z późn. zm.), ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 207 z późn. zm.) oraz  

Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego.   

3. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Wynajmującego.   

4. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.   

   

   

   

   

WYNAJMUJĄCY                                                                     NAJEMCA   

   

   

   

   

     


