UMOWA UŻYCZENIA LOKALU MIESZKALNEGO

Zawarta dnia ..............(data).................... pomiędzy: 
........................................ /imię i nazwisko/  zamieszkałym/łą w ..................... /miejscowość/
przy ul. ................................................................................................  Nr ....... m ........
kod .............. poczta ......................................
legitymującym/cą się dowodem osobistym  ...................., /seria i numer dowodu osobistego
zwanym dalej Użyczającym,

a,
................................................................ /imię i nazwisko/
zamieszkałym/łą w ................ /miejscowość/ przy ul. ............................  Nr ....... m ........
kod .............. poczta ..................................
legitymującym/cą się dowodem osobistym  ...................., /seria i numer dowodu osobistego
zwanym/ną w dalszej części umowy Biorącym do Używania, treści następującej:

Par. 1.

Użyczający stwierdza, że posiada prawny tytuł własności do lokalu mieszkalnego nr .............  położonego w ............................................ /miejscowość/
przy ul. ......................... Nr ...... m. ..........., składającego się z pokoju, kuchni i łazienki, o łącznej powierzchni ............ m2.

Par. 2.

Przedmiotem użyczenia jest lokal mieszkalny określony w Par. 1.

Par. 3.

Użyczający użycza i daje w bezpłatne użytkowanie Biorącemu, a Biorący przyjmuje do używania przedmiot określony w Par. 1 na czas określony od dnia ............... /data/  do dnia ................, /data/ wraz ze wszystkimi urządzeniami (z telefonem), bez umeblowania.

Par. 4.

Biorący do używania potwierdza odbiór przedmiotu użyczenia i oświadcza, że przedmiot użyczenia jest zdatny do użytku i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń.

Par. 5.

	Biorący do używania zobowiązuje się płacić jedynie czynsz administracyjny, proporcjonalnie powiększany do wzrostu świadczeń z tego tytułu, na podstawie zawiadomienia administracji o wzroście stawek czynszowych, przedstawianego przez użyczającego. 


	Biorący do używania ponosi opłaty za energię elektryczną i gaz, opłaty komunalne oraz za używanie telefonu.


Par. 6.

Biorący do używania zapewnia, że będzie używał przedmiot użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem i nie odda go do używania lub nie podnajmie osobom trzecim.

Par. 7.

Biorącego do używania obciążają, oprócz kosztów, o których mowa w Par. 5 wszelkie naprawy, jakie okażą się konieczne w czasie trwania umowy.

Par. 8.

Po zakończeniu okresu użyczenia Biorący do używania obowiązany jest zwrócić Użyczającemu przedmiot użyczenia w stanie nie pogorszonym - bez wezwania.

Par. 9.

Użyczający może wypowiedzieć umowę w przypadku, gdy Biorący do użyczenia:
	jego niewłaściwe zachowanie jest uciążliwe dla korzystających z innych lokali w budynku;

używa przedmiotu użyczenia w sposób pociągający za sobą jego znaczne zniszczenie, albo w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem;
dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu (opłaty administracyjne) lub jakiejkolwiek płatności wymienionej w Par. 5.

Par. 11.

Zmiany, uzupełnienia oraz jakiekolwiek oświadczenia składane przez strony w związku 
z niniejszą umową winny być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności.

Par. 12.

Użyczający zastrzega sobie prawo do odwiedzin użyczonego lokalu, w terminie uzgodnionym z Biorącym do użyczenia.

Par. 13.

W sprawach, których nie normuje niniejsza umowa mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

Par. 14.

Umowa została sporządzona w ........... /ilość egzemplarzy/ (słownie: .........................) jednobrzmiących egzemplarzach, po ......................... dla każdej ze stron.




Użyczający
Biorący do używania
....................................
....................................

								
.................................							.................................

