
UMOWA UŻYCZENIA  LOKALU MIESZKALNEGO 
 

zawarta w dniu  21 listopada 2012 roku w Warszawie pomiędzy: 
 

Janem Kwiatkowskim, zamieszkałym w Warszawie przy ul. Cichej 15 m. 2, legitymującym 
się dowodem osobistym serii ANK nr 229849 wydanym przez Prezydenta m.st. Warszawy, 
ważnym do dnia 14 września 2019 roku, zwanym w treści umowy „Użyczającym", 
a  
Pawłem Nowakiem, zamieszkałym w Warszawie przy ul. Długiej 145 m. 23, legitymującym 
się dowodem osobistym serii ATU nr 304581 wydanym przez Prezydenta m.st. Warszawy, 
ważnym do dnia 24 kwietnia 2017 roku, zwanym w treści umowy „Biorącym do Używania", 
                     
o treści następującej: 
 

§ 1 
1. Użyczający oświadcza, że jest właścicielem mieszkania 2 pokojowego  w budynku 
znajdującym się w Warszawie przy ul. Jasnej 98 , na V piętrze,  składającego się korytarza, 
łazienki i toalety, kuchni, dwóch pokoi o łącznej powierzchni 56 m2, zwanego dalej 
„lokalem”, dla którego prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 1234567 przez Sąd 
Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie. 
2. Użyczający oświadcza, że lokal wolny jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich, 
które mogłyby uniemożliwi ć lub utrudnić wykonywanie przez Biorącego do Używania jego 
uprawnień wynikających z umowy. 
 

§ 2 
Użyczający użycza i daje w bezpłatne użytkowanie Biorącemu do używania, a Biorący do 
używania przyjmuje do używania lokal na czas nie oznaczony. 

 
§ 3 

Biorący do używania oświadcza, że odebrał lokal, zapoznał się z jego stanem 
i stwierdza, że jest on przydatny do umówionego użytku i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń. 
 

§ 4 
1. Biorący do używania zobowiązuje się do używania lokalu na własne cele mieszkaniowe 
zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do utrzymania go w należytym stanie. 
2. Biorącemu do używania nie wolno oddawać lokalu do korzystania innym osobom. 

 
§ 5 

Biorący do używania zobowiązuje się do wykonywania na własny koszt wszelkich napraw 
niezbędnych do zachowania lokalu w stanie nie pogorszonym. 

 

§ 6 
Biorący do używania zobowiązuje się ponosić opłaty za energię elektryczną oraz gaz i wywóz 
nieczystości stałych. 

§ 7 
Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. 
 



§ 8 
Użyczający może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, 
jeżeli Biorący do używania używa lokalu niezgodnie z przeznaczeniem lub rażąco narusza 
inne postanowienia niniejszej umowy. 
 

§ 9 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowę stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

 
§ 10 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 11 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 
 
 
 
 

UŻYCZAJĄCY           BIORĄCY DO UŻYWANIA 
 


