
Załącznik do specyfikacji z dnia 01.12.2008r.

Projekt umowy najmu lokalu mieszkalnego

zawartej w dniu ......... 2008 r. w Krakowie pomiędzy:

Szpitalem  Specjalistycznym  im.  Stefana  Żeromskiego  Samodzielnym  Publicznym 
Zakładem Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66,  31-913 Kraków, wpisanym 
do  Rejestru  stowarzyszeń,  innych  organizacji  społecznych  i  zawodowych,  fundacji, 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – 
Śródmieścia  w  Krakowie,  Wydział  XI  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego,  pod 
numerem  KRS  0000035552,  Regon  000630161,  NIP  678-26-80-028,  zwanym  dalej 
„Wynajmującym”, w imieniu i na rzecz którego aktualnie działa:

Dyrektor Szpitala – lek. med. Andrzej Ślęzak
a

...................., zam. .............................................., zwaną/ym dalej „Najemcą”.

§ 1

1. Wynajmujący oddaje a Najemca bierze w najem lokal mieszkalny o powierzchni 49,37 m2 

usytuowany  w  Krakowie  na  os.  Na  Skarpie  66,  w  budynku  administracyjnym 
zlikwidowanego gospodarstwa ogrodniczego.

2. Lokal jest wyposażony w instalacje techniczne wodno-kanalizacyjną, gazową, elektryczną 
oraz CO, wymienioną w protokole zdawczo-odbiorczym, stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy.

 § 2

1. Za wynajmowany lokal mieszkalny Najemca będzie płacił czynsz w wysokości określonej 
przepisami  prawa  miejscowego,  ustalającymi  stawki  czynszu  za  lokale  mieszkalne 
wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej  Kraków, według stawki 
(min.) 4,39 zł za 1 m2 miesięcznie.

2. Najemca zobowiązany będzie również względem Wynajmującego do ponoszenia kosztów 
dostarczania  energii  elektrycznej,  zimnej  wody  wraz  z  odprowadzaniem  ścieków, 
energii  cieplnej  dla  potrzeb  centralnego  ogrzewania  oraz  kosztów  wywozu  odpadów 
komunalnych.

3. Stawki opłat z tytułu dostarczania mediów wskazanych w ust. 2 oraz wywozu odpadów 
komunalnych wynosić będą:
1) energia elektryczna – 0,3733 zł / 1 kWh netto, według wskazań licznika (plus podatek 

VAT o stawce 22%),
2) energia cieplna dla potrzeb centralnego ogrzewania – 2,97 zł / m2 miesięcznie netto 

(plus podatek VAT o stawce 22%),
3) zimna  woda  i  odprowadzanie  ścieków  –  opłata  ryczałtowa  za  6  m3 miesięcznie 

po stawce:
a) 2,49 zł / m3 netto za wodę zimną (plus podatek VAT o stawce 7%),
b) 2,58 zł / m3 netto za odprowadzanie ścieków (plus podatek VAT o stawce 7%),

4) wywóz odpadów komunalnych – opłata ryczałtowa przy zastosowaniu stawki 4,73 zł 
miesięcznie od 1 osoby netto (plus podatek VAT o stawce 7%).



§ 3

1. Należności z tytułu czynszu najmu oraz opłat, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 – 4 
płatne będą w kasie Wynajmującego z góry do 10 dnia każdego miesiąca na podstawie 
wystawionej przez Wynajmującego faktury VAT.

2. Należności  z  tytułu  opłat,  o  których  mowa  z  §  2  ust.  3  pkt  1  płatne  będą  w  kasie 
Wynajmującego  z  dołu  w  terminie  14  dni  od  daty  doręczenia  wystawionej  przez 
Wynajmującego faktury VAT.

3. W  przypadku  opóźnienia  w  płatnościach,  o  których  powyżej,  Najemca  będzie  płacił 
Wynajmującemu odsetki ustawowe.

§ 3a

Należności z tytułu czynszu najmu i opłat, o których mowa w § 2 ust. 3 za miesiąc grudzień 
2008 r. będą płatne do dnia 28 stycznia 2009 r.

§ 4

1. Wysokość czynszu, o którym mowa w § 2 ust. 1, może ulec zmianie w przypadku zmiany 
wysokości  ustalanych  zarządzeniem  Prezydenta  Miasta  Krakowa  stawek  czynszu  za 
lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków, 
opartego na ocenie wartości użytkowej lokalu mieszkalnego.

2. Stawki opłat,  o których  mowa w § 2 ust.  2,  określone w § 2 ust.  3,  ulegają  zmianie 
w przypadku zmiany cen mediów i usług, płaconych przez Wynajmującego dostawcom 
mediów,  w  szczególności  zakładowi  energetycznemu,  przedsiębiorstwu  wodociągów 
i  kanalizacji,  przedsiębiorstwu energetyki  cieplnej,  lub przedsiębiorstwu świadczącemu 
usługi  w  zakresie  wywozu  odpadów  komunalnych,  a  także  w  razie  zmiany  stawek 
podatku VAT.

3. O zmianach wysokości czynszu lub opłat, o których mowa w ust. 1 i 2, Wynajmujący 
powiadomi  Najemcę  pisemnie,  podając  przyczynę  zmiany  oraz  nowe  stawki  czynszu 
lub opłat. Nowe stawki opłat obowiązują od dnia zmiany cen mediów lub usług płaconych 
przez  Wynajmującego  dostawcom mediów  lub  przedsiębiorstwu  świadczącemu  usługi 
w zakresie wywozu odpadów komunalnych, albo od dnia zmiany stawek podatku VAT.

§ 5

1. Najemca nie może bez zgody Wynajmującego:
1) podnajmować lokalu albo oddawać lokalu bądź jego części w bezpłatne używanie osobom 

trzecim jak również zmieniać jego przeznaczenia,
2) dokonywać zmian technicznych w wynajmowanych pomieszczeniach.
2. Najemca jest zobowiązany:
1) użytkować wynajmowane pomieszczenia zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki,
2) dokonywać w użytkowanych pomieszczeniach bieżących konserwacji i napraw,
3) dbać o zabezpieczenie wynajmowanych pomieszczeń przed kradzieżą i pożarem,
4) po zakończeniu najmu przekazać Wynajmującemu wynajmowane pomieszczenia w stanie 

niepogorszonym.
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3. Przekazanie  Najemcy  wynajmowanych  pomieszczeń,  jak  również  ich  zwrot  po 
zakończeniu  umowy  najmu  odbywa  się  w  drodze  pisemnego  protokołu  zdawczo-
odbiorczego określającego stan techniczny wynajmowanych pomieszczeń a podpisanego 
przez strony umowy.

§ 6

1. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony.
2. Każda  ze  stron  może  ją  wcześniej  rozwiązać  za  uprzednim  3  miesięcznym 

wypowiedzeniem.
3. Umowa  wygasa  z  chwilą  otrzymania  przez  Szpital  ostatecznej  decyzji  o  rozbiórce 

budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny będący przedmiotem niniejszej umowy.
4. Najemca oświadcza,  że  w przypadku wygaśnięcia  umowy zgodnie z ust.  3 nie  będzie 

dochodził żadnych roszczeń w celu otrzymania lokalu zastępczego.

§ 7

1. Wynajmujący może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, o którym 
mowa w § 6 ust. 2 w przypadku rozwiązania umowy o pracę łączącej Wynajmującego z 
Najemcą bez względu na tryb jej rozwiązania.

2. Wynajmujący może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia także w 
przypadku gdy Najemca:

1) używa lokalu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub dokonuje w nim zmian 
naruszających substancję lokalu;

2) zalega z zapłatą czynszu i innych opłat co najmniej za 3 miesiące
3) podnajmuje lokal albo oddaje lokal lub jego część w bezpłatne używanie osobom trzecim 

bez zgody Wynajmującego.

§ 8

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy 
pisemnej.

2. Zmiana wysokości czynszu oraz opłat, określonych w § 2, w trybie wskazanym w § 4 
umowy nie stanowi zmiany niniejszej umowy w rozumieniu ust. 1.

§ 9

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu 
Cywilnego.

§ 10

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej 
ze stron.

              WYNAJMUJĄCY:                NAJEMCA:
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