
Umowa najmu lokalu mieszkalnego (Договір оренди нерухомого майна)

Zawarta w dniu (укладено на) ______________ r. w(В)_______________ pomiędzy(МІЖ

СТОРОНАМИ):

___________________, zamieszkały w (проживає в) ________________________________

PESEL(ідентифікаційний номер): ________________________ legitymującą się dowodem

osobistym (Номер документа)_______________________, zwaną dalej Wynajmującym(ДАНІ

ВЛАСНИКА),

a

___________________, zamieszkały w (проживає в) ________________________________

PESEL(ідентифікаційний номер): ________________________ legitymującą się paszportem

lkub innym dokumentem (Номер документа)_______________________, zwaną dalej

Najemcą (ДАНІ ОРЕНДАРЯ).

o treści następującej(зміст договору):

§ 1

Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem lokalu mieszkalnego (Орендодавець заявляє, що

він є власником майна) o pow.(розміром квартири) ____________ m2, położonego w

(położony w) __________________ przy ul. (на вулиці) _______________

§ 2

Wynajmujący oddaje Najemcy do używania ww. lokal wraz z wyposażeniem ukazanym na

zdjęciach, stanowiących załącznik do protokołu. (Орендодавець надає Орендарю

користуватися вищезгаданим приміщення з обладнанням, показаним на фото, що є

додатком до протоколу.)



§ 3

Umowa zostaje zawarta od _________ do ____________ (термін дії договору)/ Umowa zostaje

zawarca na czas nieokreślony (Договір укладено на невизначений термін.)*.

§ 4

Najemca zobowiązuje się do zapłaty Wynajmującemu czynszu najmu w wysokości(Орендар

зобов'язується сплатити Орендодавцю орендну плату в розмірі) _________

(słownie(словами):_________________________________) zł miesięcznie(щомісячно).

Czynsz będzie płatny z góry w terminie do ____ dnia każdego miesiąca (Орендна плата

вноситься наперед до ____ числа кожного місяця.).

§ 5

Opłaty za wodę, gaz, c.o. i energię elektryczną, pokrywa najemca. (Орендар оплачує воду, газ,

центральне опалення та електроенергію.) *

§ 6

Najemca zobowiązuje się do wykorzystywania lokalu wyłącznie na cele mieszkaniowe. Dbając o

jego stan techniczny i sanitarny. (Орендар зобов’язується використовувати приміщення

виключно для житлових потреб. Турбота про його технічний та санітарний стан.)

§ 7

Wydanie lokalu Najemcy nastąpiło w dniu (Приміщення передається

орендарю)______________.

§ 8

Po ustaniu stosunku najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić lokal Wynajmującemu w stanie

niepogorszonym. (Після закінчення строку оренди Орендар зобов’язаний повернути

Орендодавцю приміщення в неушкодженому вигляді.)



§ 9

Dla zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego z tytułu czynszu najmu oraz z tytułu naprawienia

ewentualnych szkód – Najemca wpłaca kaucję w wysokości (З метою забезпечення претензій

Орендодавця щодо орендної плати та усунення пошкоджень - Орендар сплачує завдаток у

розмірі) _____________ (słownie(словами):

___________________________________________________).

§ 10

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (Будь-які зміни до договору мають бути

внесені в письмовій формі).

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze

stron(Договір складено у двох однакових примірниках, по одному для кожної зі сторін.).

Wynajmujący( ДАНІ ВЛАСНИКА) Najemca(ДАНІ ОРЕНДАРЯ)

…………………………….. …………………………….


