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UMOWA O NAJEM 
 
lokalu uŜytkowego zawarta w dniu ............................ pomiędzy  
 
Leszczyńską Spółdzielnią Mieszkaniową w Lesznie, ul. Sułkowskiego 46 reprezentowaną przez:  
                                                   
1. ............................................................  
2. ............................................................ 
    
zwaną dalej wynajmującym;  
 
a ............................................................... 
  

................................................................ 
 reprezentowana przez: 
 
1. ............................................ 
 
2. .................................................................................... 

 
prowadzące działalność gospodarczą, zarejestrowaną pod nr .................................................................. 
.......................................................................................................................................... 
 
zwani dalej najemcą. 
 

§ 1. 
Przedmiotem najmu jest lokal uŜytkowy w Lesznie przy ul. ……………………………………….. 
z przeznaczeniem na .............................o powierzchni uŜytkowej ..................... m2 wraz z przynaleŜną piwnicą o 
pow. ....................... m2 wyposaŜony wg protokołu zdawczo-odbiorczego. 
Przekazanie lokalu nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.  
 

§ 2. 
Umowa obowiązuje od ............................. na czas nieokreślony z prawem trzymiesięcznego wypowiedzenia 
przysługującego stronom, liczonego w pełnych miesiącach kalendarzowych.  
 

§ 3. 
1. Ustala się miesięczny czynsz z tytułu najmu lokalu, stanowiącego przedmiot niniejszej umowy 

w następującej wysokości: 
    a/  świadczenia               
  
 b/  zaliczka na centralne ogrzewanie 
             
  
 c/ zimna woda - RYCZAŁT/LICZNIK   

   ------------------------------------------ 
                                OGÓŁEM:    
 
 słownie złotych :    
    
2. Kwota określona w pkt 1b będzie rozliczana w III kwartale kaŜdego roku za miniony okres grzewczy 

liczony od 1 lipca poprzedniego roku do 30 czerwca danego roku, na podstawie faktycznego zuŜycia 
ciepła, w oparciu o dokonane odczyty z podzielników kosztów c.o. 

3. W przypadku rozwiązania umowy w czasie trwania okresu grzewczego, jednostka odczytująca dokona 
międzyodczytu podzielników kosztów, z tym, Ŝe rozliczenie zaliczki za centralne ogrzewanie nastąpi po 
zakończeniu danego okresu grzewczego, kończącego się 30 czerwca danego roku. 

4. W przypadku nie udostępnienia lokalu do dokonania odczytu podzielników kosztów po zakończeniu 
sezonu grzewczego w terminach wyznaczonych przez jednostkę odczytującą, uszkodzenia podzielnika 
kosztów lub nieopomiarowania lokalu z winy najemcy, wynajmujący rozliczy najemcę wg maksymalnej 
wydajności grzejnika (-ów) i cen umownych dostawcy energii cieplnej. 

5. Od kwot określonych wyŜej nalicza się podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie 
podatku od towarów i usług.  

6.  Najemca uiszcza czynsz łącznie z podatkiem VAT na podstawie faktur VAT wystawianych przez 
wynajmującego, w terminie określonym w fakturze.  
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7. Nie zapłacenie czynszu w terminie spowoduje naliczenie ustawowych odsetek za zwłokę od następnego 
dnia po upływie terminu płatności czynszu. 

8. Współczynnik przeliczeniowy centralnego ogrzewania, określony w pkt 1.b/ moŜe być zmieniany na 
wniosek najemcy lub przez wynajmującego w przypadku, gdy zuŜycie energii cieplnej w lokalu będzie 
znacznie odbiegało od zuŜycia przyjętego do ustalenia tego współczynnika. Zmiana wartości 
współczynnika przeliczeniowego i w związku z tym wysokości zaliczki c.o. odbywa się w formie 
pisemnego zawiadomienia 

9. Wysokość ryczałtu określoną w ust. 1.c/ ustalono w oparciu o wytyczne Ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. nr 72 poz. 747 z 2001r. W przypadku 
zamontowania wodomierza/y/ ust 9 otrzymuje brzmienie: „Rozliczenie zuŜycia wody następuje w 
oparciu o odczyty wodomierza w okresach ustalanych przez wynajmującego i zostaje zafakturowane 
w fakturze VAT łącznie z czynszem za najem lokalu. 

 
§ 4. 

1. JeŜeli najemca dopuści się zwłoki z zapłatą czynszu conajmniej za dwa pełne miesiące, względnie 
podnajmie lokal w części lub w całości bez zgody wynajmującego, wynajmujący moŜe rozwiązać 
umowę bez zachowania terminu określonego w § 2. 

2. W przypadku rozwiązania umowy w oparciu o ust. 1 i nie zdania lokalu przez najemcę w terminie 14 dni 
od daty rozwiązania, wynajmujący ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości brutto miesięcznego 
czynszu, obowiązującego na dzień rozwiązania umowy, za kaŜdy rozpoczęty miesiąc bezumownego 
uŜytkowania lokalu. 

 
§ 5. 

NaleŜność, przypadająca od najemcy, o której mowa w § 3. naleŜy uiszczać na konto wynajmującego podane 
w fakturze VAT lub w kasie Spółdzielni.  
 

§ 6. 
Najemca stwierdza, Ŝe dokonał przeglądu lokalu i zrzeka się wnoszenia wszelkich roszczeń z powodu jego 
stanu.  
Gdyby wady ujawniły się po objęciu lokalu lub w trakcie uŜytkowania najemca zobowiązuje się niezwłocznie 
powiadomić wynajmującego. 
 

§ 7. 
Wynajmujący jest zobowiązany do wykonania napraw głównych, które ciąŜą na nim w myśl obowiązujących 
przepisów i regulaminu LSM. 
 

§ 8. 
Najemca zobowiązuje się:  
a/  uŜywać wynajęty lokal z naleŜytą starannością zgodnie z jego przeznaczeniem oraz stosować się do 

przepisów administracyjnych, postanowień Regulaminu Porządku Domowego, a takŜe zarządzeń Policji, 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz StraŜy PoŜarnej, 

b/  nie wykonywać bez zgody wynajmującego zmian naruszających substancje lokalu bądź budynku, 
c/  przeprowadzać własnym kosztem drobne naprawy związane ze zwykłym korzystaniem z lokalu.  

 
§ 9. 

Koszty związane z ulepszeniem lokalu lub przystosowaniem do potrzeb najemcy, po uprzednim uzyskaniu 
zgody wynajmującego, jak i koszty przywrócenia lokalu do pierwotnego stanu po ustaniu umowy ponosi 
wyłącznie najemca bez jakiejkolwiek rekompesaty ze strony wynajmującego, bez względu na tryb rozwiązania 
umowy.  

 
§ 10. 

Najemca moŜe oddać lokal w podnajem lub w bezpłatne uŜytkowanie wyłącznie za zgodą wynajmującego . 
 

§ 11. 
Najemca zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku wokół lokalu, likwidacji gołoledzi i odgarniania 
śniegu przed lokalem. oraz ustawienia kosza na odpadki przed lokalem i jego opróŜniania. 

 
§ 12. 

Najemca zobowiązany jest do zgłoszenia się u dostawcy energii elektrycznej w celu przepisania umowy na jej 
dostawę. 
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§ 13. 
Po wygaśnięciu umowy najmu najemca w ciągu 14 dni zobowiązany jest zwrócić wynajmującemu lokal 
w stanie odnowionym oraz równowartość zuŜycia urządzeń sanitarno-technicznych stanowiących wyposaŜenie 
lokalu, wg cen detalicznych obowiązujących na dzień zdania lokalu, łącznie z kosztami demontaŜu i montaŜu 
tych urządzeń.  

 
§ 14. 

Do nieprzewidzianych w niniejszej umowie spraw zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego w części 
dotyczącej najmu, przepisy Prawa Spółdzielczego oraz przepisy obowiązujących regulaminów wewnętrznych 
Spółdzielni.  
 

§ 15. 
W celu zabezpieczenia roszczeń wynajmującego wynikającej z niniejszej umowy najemca wystawia 
wynajmującemu weksel in blanco. 

 
§ 16. 

Najemca upowaŜnia wynajmującego do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. 
 

§ 17. 
Wszelkie zmiany warunków umowy mogą nastąpić tylko za zgodą obu stron wyraŜoną w formie pisemnej.  
Wyjątek stanowią zmiany wysokości czynszu oraz innych opłat wymienionych w §3 wprowadzone uchwałami 
Rady Nadzorczej Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej lub ogólnie obowiązującymi przepisami.  
 

§ 18. 
Ewentualne opłaty z tytułu zawarcia umowy ponosi wyłącznie najemca. 
 

§ 19. 
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze stron. 
 
 
 

W Y N A J M U J Ą C Y            N A J E M C A 
 
 
 
 


