Załqcznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu

PROJEKT UMOWY NAJMU MIESZKANIA
W

dniu

Wielkiej pomiędzy Gorczańskim Parkiem Narodowym rępręZęntowanym przez Dyrektora dr tnŻ. Janusza Tomasiewi cza Zwanym w dalszym ciągu ,,Wynajmującym'',
w dalszym ciągu ,,Najemcą'' zostaje zaularta umowa
... w Porębie

następującej treŚci:

1

.

Wynaj muj ący oddaj

e'

$1

a Naj emc a bierzę w naj em

:

budynku Poręba Wielka 590A składające się z 7 pomleszczen z przynależnościami o powierzchni uzytkowej l57 m2 ,
bl garazo pow. 53,70 m2 lmurowany o pow. 37,4 m2 orazdrewniany o pow. 16,3 m2).
2. Mieszkanie _ osada zwanę dalej ,,Lokalem'' jest wyposaŻone w następujące instalacje: centralne ogrzewanie, kanalizację, instalację elektryczną, oraz inne urządzenia wymienionę w
protokole przyjęcia mieszkania - osady.
3. objęcie lokalu nastąpi w oparciu o protokół przyjęcia mieszkania zdnia
... stanowiący załącznlk do niniejszej umowy.
a/ mieszkanie w

$2

Wynajmujący oddaje Najemcy lokal opisany w $ 1 na okres od 01 .1I.2018r. do 30.I0.2020r.
Najemca oŚwiadcza, iż z dniem 30.10.2020r. zobowiązuje się opuŚcić lokal i opróŻni z rzeczy
i osób jego prawa repręlentujących bez prawa do lokalu zamiennego lub zastępczego.

1. Do
a/ ....

$3

zamteszkania z Najemcą upowaznione są następujące osoby bliskie:

bt ....
2.Inne osoby poza wymienionymi w pkt. 1 mogą zamieszkiwać czasowo albo stale wyłącznie
po uzyskaniu zgody Wynajmującego.

2.
3.

1'

2.
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brutto z tytułu najmu: lokalu mieszkalnęgo wynosi
'. . .'.. zł,
garazu murowanego wynosi
. zł oraz garaŻu drewnianego wynosi ......... zł.
Najemca płaci czynsz w dwunastu ratach do 25-tego dnia każdego miesiąca kalendarzowego na konto nr 87 1 130 1 150 0012 1253 5320 0002.
Najemca zobowiązany jest do uiszczania opłat za energię elektryczną energię cieplną
gaz, wodę, odbiór nieczystości płynnych, stałych wg odrębnych umów.

1. Roczny czynsz

$s

Wynajmujący jest obowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji
t urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw
gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej oraz innych instalacji iurządzen stanowiących wyposażenie lokalu i budyŃu określone odrębnymi przepisami.
Do obowiązku Wynajmującego należy w szczególnoŚci dokonanie napraw lokalu, napraw
lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego w zakresie nieobciążającym najemcy, a zwłaszcza:

a) napraw i wymiany wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej i ciepłe.i wody bez armatury i wyposaŻenta, a takŻe napraw i wymiany wewnętrznej instalacj i kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej,
b) wymiany pieców grzewczych. stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg' posadzek i
wykładzin podłogowy ch, a takŻę tynków.

s6

l.

Najemca jest obowiązany utrzymac lokal oraz pomieszczenia, do uŻywania których jest
uprawniony, we właściwymstanie technicznym i higieniczno-sanitarnym określonym odrębnymi przepisami otaz przestrzegac porządku domowego. Najemca jest także obowiązany dbac i chronić ptzed uszkodzeniem lub dewastacją pomieszczenia gospodarcze oraz
otoczenie budynku.
2. Najemcę obcięanaprawa i konserwacja:
al podłog, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennychokładzin ceramicznych, szklanych i innych,
b/ okien i drzwi,
c/ wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą
dl trzonow kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych i
węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, z|ewozmywaków i
umywalek wtaz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzen sanitamych,
w których lokal jest wyposażony,łącznie z ich wymianą
e/ osprzętu l zabezpieczeń instalacji elektrycznej. z wyłączeniem wymiany przewodów.
f/ pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie zv,ymianązuż5Ąych elementów,
gl etaŻowego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zostało zainstalowane na koszt
wynajmującego, takze jego wymiana,
h/ przewodów odpływolvych urządzeń sanitarnych aŻ do pionów zbiorczych' w tym niezwłoczne usuwanie ich niedroŻno ści,
f/ innych elementów wyposazenia lokalu i pomieszcz en ptzynaleŻnych przęz..

-

3.

malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ściani sufitów,

i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i
grzewczych.
Poza naprawami, o których mowa w ust. 2 najemca jest obowiązany do naprawienia szkód
powstałych z jego winy. odpowiedzialnośćnajemcy i pełnoletnich osób stale z nim zamieszkuj ąc y ch za powstałą szkodę j est solidama'
malowanie drzwi
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Protokół przyjęcia lokalu stanowiący załącznik do niniejszej umowy stanowi podstawę oceny
zuŻy cia przy zwrocie lokalu.
Najemca może wpro wadzićw lokalu
Ęlko za zgodąWynajmującego i na podstawie pisemnej umowy określającej ich
'.o$.*',u
zakres oraz sposób rozIiczenztego tytułu.
2. Po zakończeniu najmu i opróżnieniu lokalu Najemca jest obowiązany odnowić lokal i dokonać w nim obciĘających go napraw' a takŻe zwrocic Wynajmu.jącemu równowartość
zttŻyĄych elementów wyposazenia technicznego, które znajdowały się w lokalu w chwili
wydania go Najemcy. JeŻeli Najemca w okresie najmu dokonał wymiany niektórych elementów tego wyposażenia, przysługuje mu rozliczenie kwoty odpowiadającej różnicy ich
wartości między Stanem istniejącym w dniu objęcia lokalu oraz w dniu jego opróżnienia.
Należne kwoty oblicza się według cen obowiązujących w dniu roz|tczenia. Wynajmujący
moŻe Żądać usunięcia ulepszeń wprowadzonych przez Najemcę z natJszeniem pkt. 1 i
1.

plzywTócenia stanu poprzedniego, jeżeli nie naruszy to substancji lokalu, albo ulepszenia
zatrzymac za zwrotem ich wartościuwzględniającej stopień zuŻycia według stanu na
dzien opr oŻnieni a lokalu.

$e

Nie póŹniej niŻ na miesiąc naprzod, na koniec miesiąca kalendarzowego' Wynajmujący moŻe
wypowiedzieć stosunek naj mu, jeŻeli Naj emca:
1. Pomimo pisemnego upomnienia nadal uŻywa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub
niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania
szkód' lub niszczy utządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo vq,kracza w sposób ruŻący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu
czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub
2. Jęst w zwłoce z zapŁatąopłatą czynszu lub innych opłat za uŹywanie lokalu co najmniej
za trzy pełne okresy płatnoŚci pomimo uprzedzenia go na piśmieo zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i vłyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty
zaległych i bieżących należności'lub
3. Podnajął albo oddał do bezpłatnego użytkowania lokal lub jego częŚć bez wymaganej
zgody właściciela,
4. UŻywa lokalu, który wymaga opróŻnienia w związku z konięcznością rozbiórki lub remontu budynku, zzastrzeŻęniem art. 10 ust 4 ustawy zdnia}lr czerwca2)}lr. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (tekst
jednolity: Dz.U. zŻ016r. poz. 1610 zpóżniejszymi zmianami).

5.

$10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z
dnia2I czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmiante kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1610 z poŹntejszymt
zmianami) oraz Kodeks Cywilny.

$ 11
Zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
$ t2
Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których po

jednym otrzymuje kaŻda ze stron.

(Podpis Najemcy)

(Podpi s Wynaj muj ącego)

