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• Przeznaczenie lokalu 
• UMOWA NAJMU/NAJMU OKAZJONALNEGO 
• Okres obowiązywania umowy oraz 

wypowiedzenie 
• Adres do 

korespondencji/korespondencja 
poprzedniego Najemcy 

• Uprawnienia i obowiązki Wynajmującego 

• Uprawnienia i obowiązki Najemcy 
• Ochrona danych osobowych 
• Sposób komunikacji/ Współpraca z 

administracją budynku i Właścicielem 
• Rozwiązanie umowy 
• Zakończenie najmu/ przekazanie i 

zdanie lokalu 

 

• Kaucja 
• Czynsz i inne obciążenia 
• Koszty najmu 

 

• Inwestycje w lokal (remonty) 
• Ubezpieczenie OC 

Najemcy/Wynajmującego 
• Szkody spowodowane pod 

nieobecność Najemcy 

 

• Wnętrze	lokalu	-	Konserwacja	lokalu	–	
drobne	naprawy	–	kto/kiedy	

• Prawo	do	wejścia	do	lokalu	
• Czystość	
• Zakaz	palenia	

	

• Zwierzęta	domowe	
• Hałas	
• Goście	
• Klucze	i	zamki/Bezpieczeństwo	w	lokalu	
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Przedstawię Ci 23 Żelazne punkty umowy najmu, przejdziemy 
przez nią razem  punkt po punkcie i odsłonimy jej mocne strony .  
 
Zastosowanie  w umowie owych 23 Żelaznych Punktów 
wielokrotnie uchroniło moją  firmę przed niemałymi kłopotami. Jeśli i 
Ty zastosujesz je w swojej umowie z najemcą, możesz ustrzec się 
od wielu błędów. 

 
 

	

1.	PRZEZNACZENIE	LOKALU	
	
W tym punkcie: 
 

• dokładnie opisz lokal, który wynajmujesz oraz sprecyzuj, do czego 
ma służyć, np. jest to lokal mieszkalny lub lokal, w którym ma być 
prowadzona określona działalność,  

• przygotuj protokół, w którym dokładnie spiszecie wyposażenie lokalu, 
stan pomieszczeń, mebli,  

• dołącz też dokumentację zdjęciową.  
 
Dokładne określenie przeznaczenia lokalu uchroni Cię przed najemcą, który 
będzie chciał prowadzić tzw. “ciche” interesy, bądź będzie chciał założyć 
hodowlę roślin “egzotycznych” ;) Jeśli nie życzysz sobie, by najemca 
podnajmował Twoje mieszkanie, powinieneś  wyrazić to w umowie. 
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2.	TYP	UMOWY		
	
Do wyboru masz dwa rodzaje umów najmu: 
 

• umowę najmu spisaną w formie umowy cywilno-prawnej (szerzej 
omówiona w artykule Umowa Najmu Mieszkania Na Czas Określony 
i Nieokreślony) 

• umowę najmu okazjonalnego (opisana została wyczerpująco w 
artykule Umowa Najmu Okazjonalnego) 

 

3.	OKRES	UMOWY	I	WYPOWIEDZENIE	
 
Okres umowy: 

• Umowę najmu możesz zawrzeć na czas określony lub  czas 
nieokreślony.  

• W najmie okazjonalnym nie masz wyboru i umowę możesz zawrzeć 
wyłącznie na czas określony, maksymalnie na okres 10 lat.  

• Zalecam stosowanie czasu oznaczonego na okres 12 m-cy bez 
możliwości wypowiedzenia przez każdą stronę (szczegóły w artykule 
Umowa Najmu Mieszkania Na Czas Określony i Nieokreślony). 

 
Wszyscy operatorzy telekomunikacyjni z abonamentem za np. 19 zł, czy 27 zł 
stosują umowę bez możliwości jej wypowiedzenia, regulując w ten sposób 
swoje przepływy pieniężne, tym bardziej należy zabezpieczać przychód z 
czynszu, który wielokrotnie przewyższa zwykły abonament telefoniczny? Myśl 
i działaj życzliwie dla najemcy, ale działaj racjonalnie i chroń swoje interesy. 
	
Wypowiedzenie: 
 
• Wraz z najemcą indywidualnie ustalasz okres wypowiedzenia.  
• W innym przypadku obowiązują ustawowe okresy wypowiedzenia.  
• Zarówno Ty jak i najemca macie prawo wypowiedzieć umowę. 

 
Zagwarantuj sobie w umowie prawo jej wypowiedzenia bez zachowania okresu 
wypowiedzenia w sytuacjach, które będą zagrażały Twoim interesom, m.in. brak 
zapłaty czynszów, niewłaściwe, zagrażające otoczeniu zachowania najemcy  - 
szerzej te przypadki opisane w artykule Umowa Najmu Mieszkania Na Czas 
Określony i Nieokreślony.  
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4.	ADRES	DO	KORESPONDENCJI	
/KORESPONDENCJA	POPRZEDNIEGO	NAJEMCY	

	
Bardzo ważny punkt umowy, na który niewiele wynajmujących kładzie nacisk. 

Na ten adres będziesz odsyłać korespondencję najemcy po ustaniu umowy, 
lecz  nie tylko tego aspektu dotyczy ten punkt. Gdyby zdarzyło się, że Twój 
najemca rozpłynąłby się jak kamfora, a Ty chciałbyś przesłać mu korespondencję, 
wówczas ratuje Cię adres korespondencyjny podany przez najemcę w 
umowie.  Nawet, jeśli najemca nie przebywa pod tym adresem, to 
korespondencja odebrana przez inną osobę pod tym adresem, uznaje się za 
doręczoną.  Jeśli w trakcie negocjacji najemca upiera się, że nie posiada innego 
adresu do korespondencji, możesz mu jakiś  zaproponować.  
	

5.	UPRAWNIENIA	I	OBOWIĄZKI	
WYNAJMUJĄCEGO	

	

1. Jako Wynajmujący masz prawo do pobierania opłat z tytułu czynszu najmu. 
2. By zwiększyć swoje bezpieczeństwo w najmie nieruchomości a także 

zapewnić sobie płynność finansową masz także prawo do: 
Weryfikacja zatrudnienia: 
 Warto także przy najmie pokoju dokonać weryfikacji przyszłego najemcy. 
Masz prawo poprosić Twojego przyszłego lokatora o kilka dodatkowych informacji, 
które uwiarygodnią jego stabilność finansową, np. niech pokaże Ci 3 ostatnie 
wpływy pensji na rachunek osobisty, albo zaświadczenie o zatrudnieniu. 
Wydaje Ci się, że za bardzo naruszasz jego prywatność? Nic bardziej mylnego, Ty 
starasz się tylko ochronić swoje interesy, jeśli potencjalny najemca ma wobec 
Ciebie uczciwe zamiary, to nie będzie miał  nic do ukrycia. Ja po wybraniu najemcy 
prosiłam go o wykonanie w mojej obecności telefonu do przełożonego i 
potwierdzałam fakt zatrudnienia oraz stabilność zarobku. Te działania  z całą 
pewnością  w jakimś stopniu zwiększają Twoje bezpieczeństwo.  
Sprawdzenie w bazach: 
Kolejne działania mające na celu  zabezpieczenie Twoich interesów, to możliwość 
sprawdzenia informacji na temat przyszłego najemcy w BIG/ERIF/KRD. Może to 
zrobić w Twojej obecności logując się do serwisów, ale możesz to też zrobić sam, 
powinieneś pamiętać o otrzymaniu pisemnej zgody osoby na przetwarzanie 
danych.  
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konsument.krd.pl - pobranie raportu na swój temat  raz na 6 miesięcy jest 
bezpłatne, 

bik.pl - po założeniu Konta Próbnego możemy pobrać 1 darmowy raport, 

big.pl -pobranie raportu na swój temat raz na 6 miesięcy jest bezpłatne, 

erif.pl - pobranie raportu na swój temat  raz na 6 miesięcy jest bezpłatne. 
 

Wykupienie OC Najemcy: 
Zachęcam też do pokazania najemcy korzyści z wykupienia OC 

Najemcy,  temat został omówiony w artykule 23 Żelazne Punkty Umowy Najmu. 

	
3. Twoje obowiązki określa Ustawa o ochronie praw lokatorów:  
 
Art. 6a. 1. Wynajmujący jest obowiązany do zapewnienia sprawnego działania 
istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających 
najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, 
dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie 
lokalu i budynku określone odrębnymi przepisami. 
(...) 3. Do obowiązków wynajmującego należy w szczególności: 
1) utrzymanie w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń 
budynku, służących do wspólnego użytku mieszkańców, oraz jego otoczenia; 
2) dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń, o których mowa 
w pkt 1, oraz przywrócenie poprzedniego stanu budynku uszkodzonego, 
niezależnie od przyczyn, z tym że najemcę obciąża obowiązek pokrycia strat 
powstałych z jego winy; 
3) dokonywanie napraw lokalu, napraw lub wymiany instalacji i elementów 
wyposażenia technicznego w zakresie nieobciążającym najemcy, a zwłaszcza: 
a) napraw i wymiany wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej i ciepłej 
wody – bez armatury i wyposażenia, a także napraw i wymiany wewnętrznej 
instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z 
grzejnikami, instalacji elektrycznej, anteny zbiorczej – z wyjątkiem osprzętu, 
b) wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, 
posadzek i wykładzin podłogowych, a także tynków. 
	
Generalnie jako Wynajmujący masz obowiązek utrzymywania wynajętego 
lokalu w stanie umożliwiającym jego użytkowanie  przez Najemcę.  
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6.	UPRAWNIENIA	I	OBOWIĄZKI	NAJEMCY	
	

1. Najemca ma prawo korzystać z najmowanego lokalu zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

2. Ustawodawca w Ustawie o ochronie praw lokatorów określił zakres 
obowiązków najemcy: 

 
Art. 6b. 1. Najemca jest obowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do 
używania których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-
sanitarnym określonym odrębnymi przepisami oraz przestrzegać porządku 
domowego. Najemca jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem 
lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku, jak dźwigi 
osobowe, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia 
gospodarcze oraz otoczenie budynku. 
 
2. Najemcę obciąża naprawa i konserwacja: 
1) podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin 
ceramicznych, szklanych i innych; 
2) okien i drzwi; 
3) wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą; 
4) trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, 
elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis 
klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów 
czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, 
łącznie z ich wymianą; 
5) osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany 
przewodów oraz osprzętu anteny zbiorczej; 
6) pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych elementów; 
7) etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zostało ono 
zainstalowane na koszt wynajmującego, także jego wymiana; 
8) przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym 
niezwłoczne usuwanie ich niedrożności; 
9) innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych przez: 
a) malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów, 
b) malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, 
sanitarnych i grzewczych. 
	
Zwyczajowo, jeśli pewne czynności nie zostały określone w Ustawie, ani w 
Umowie najmu, pozostają w obowiązku Wynajmującego.
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7.	OCHRONA	DANYCH	OSOBOWYCH	
Dla uniknięcia problemów ze strony Głównego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych proponuję w treści umowy dodać klauzulę, w której najemca 
zgadza się na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy. 
Jeśli bowiem będziesz musiał w przyszłości sprawę najemcy zgłosić do sądu, 
zgoda na przetwarzanie danych będzie jak znalazł.  

 

8.	KOMUNIKACJA/WSPÓŁPRACA	Z	
ADMINISTRATOREM	BUDYNKU	
 By komunikacja między Tobą a najemcą przebiegała sprawnie 
i  bezproblemowo, wymieńcie się adresami pocztowymi i e-mailowymi 
oraz  wpiszcie je do umowy.  
Przy zachowaniu takiej formy przekazania adresu e-mail unikniesz zarzutów, że 
może i przesłał Pan e-maila, ale chyba na zły adres. 

9.	ROZWIĄZANIE	UMOWY	
Rozwiązanie Umowy najmu okazjonalnego może nastąpić w kilku trybach: 

• wygasa po upływie czasu, na który została zawarta, 
• za wypowiedzeniem z zachowaniem okresu wypowiedzenia, 
• za wypowiedzeniem bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

Wypowiedzieć Umowę najmu okazjonalnego bez zachowania okresu 
wypowiedzenia może każda ze stron w przypadku, gdy druga strona rażąco 
naruszy warunki umowy - szerzej temat został omówiony w artykule Umowa 
Najmu Okazjonalnego. Jeśli najemca nie zapłacił Ci czynszu najmu dwukrotnie, 
natychmiast wypowiedz umowę, by nie dopuścić do pogłębienia się rosnącego 
długu najemcy. Działaj z szacunkiem i zdecydowanie.  

10.	PRZEKAZANIE	LOKALU	
Tutaj uczulam Cię na dokładne przyglądanie się lokalowi, wyposażeniu oraz 
sprzętom w chwili przekazywania lokalu przez najemcę. Rozlicz każde 
zniszczenie nie bacząc na to,  jak możesz zostać postrzegany, niewielkie 
zadrapanie bowiem na drzwiach może doprowadzić do większego zniszczenia, a 
kolejne drobne rysy na ścianach i sprzętach mogą doprowadzić Cię do 
generalnego remontu oraz  wymiany wyposażenia. W efekcie końcowym Twój zysk 
zostanie pochłonięty przez remont.
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11. KAUCJA 
 
Skutecznym rozwiązaniem jest przyjęcie od najemcy kaucji w wysokości 

dwukrotności czynszu najmu. Kaucja zabezpiecza Cię na moment rozliczania z 
klientem, ma stanowić zabezpieczenie ewentualnych zniszczeń, o czym w 
poprzednim punkcie. Jeśli najemca nie ma pieniędzy na kaucję, to znaczy, że żyje 
z pieniędzy bieżących, nie ma żadnej poduszki finansowej i wyobraź sobie chwilę, 
w której Twój najemca będzie miał awarię samochodu. Jak  myślisz, jeśli nie ma 
odłożonych pieniędzy,  wyremontuje samochód, czy zapłaci Tobie czynsz? Kaucja 
jest więc też niejaką gwarancją jego wypłacalności. 
  
 
W umowie: 

• ustalcie kwotę kaucji,  
• nr rachunku, na który najemca wpłaci kaucję,  
• wpiszcie też informację, do kiedy zwrócisz kaucję (wartość nominalną, bez 

oprocentowania) po zakończonej umowie.  
• Warto też dodać klauzulę, że kaucja nie może stanowić rozliczenia 

ostatnich czynszów. Załóżmy bowiem, że faktycznie rozliczysz najemcy 
ostatnie dwa czynsze z kaucji, a odbierając lokal odkryjesz znaczne 
zniszczenia, wówczas z własnych pieniędzy będziesz musiał pokryć straty.  

12.	CZYNSZ	NAJMU	+	OPŁATA	
ADMINISTRACYJNA	
 
Czynsz płacony przez najemcę składa się z: 

• czynszu najmu, 
• czynszu administracyjnego. 

Proponuję nie pobierać od najemcy czynszu jako całość w niezmiennej kwocie. 
Warto rozdzielić płatność czynszu na dwie części. Jak się domyślasz czynsz 
najmu stanowi Twoje wynagrodzenie, zaś czynsz administracyjny odprowadzasz 
np. do spółdzielni, czy wspólnoty mieszkaniowej. Skąd moja sugestia? Czynniki 
składające się na czynsz administracyjny zmieniają się, jeśli nie z miesiąca na 
miesiąc, to przynajmniej raz na kwartał, ponieważ zmienia się ilość zużywanej 
przez najemcę wody, zmienia się też ilość zużytego ciepła. Gdybyś pobierał stałą 
kwotę, to może się okazać, że wyliczony czynsz przekroczy ustalony stały czynsz, 
a Ty będziesz musiał dopłacić pozostałą wartość. Zatem ustal w umowie stały 
czynsz najmu oraz czynsz administracyjny płatny zgodnie z rozliczeniem.  
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Ustalcie więc w umowie: 
 

• czynsz najmu, 
• czynsz administracyjny - wg rozliczenia, 
• media - wg rozliczenia, 
• dzień płatności, 
• płatne na rachunek, czy w gotówce 
• zobowiązanie najemcy do zawarcia umów z operatorami poszczególnych 

mediów. 
 
Jeżeli nie masz wielu najemców i masz na to czas to rozsądne może być 
comiesięczne pofatygowanie się do najemcy po odbiór płatności, jest to świetna 
okazja, by zapytać najemcę, jak mu się mieszka, czy czegoś nie potrzebuje, czy 
wszystko jest OK,  ale też okazja, by sprawdzić, czy w mieszkaniu wszystko jest 
jak należy. Znasz zapewne zasadę Pańskie oko konia tuczy. Nie będę tutaj 
przytaczać, jakie niespodzianki zastali wynajmujący, którzy po przekazaniu 
mieszkania postanowili już do niego znie zaglądać. Jeżeli wolisz otrzymywać 
płatność przelewem to rozsądnym jest udanie się do najemcy co pół roku, np. w 
okresie świątecznym z drobnym prezentem (wino, czekoladki, inna drobnostka). To 
dobra okazja do zbudowania relacji i równocześnie możesz zapoznać się ze 
stanem lokalu nie wypadając jak “natrętny kontroler”. 
 

13.	INWESTYCJE	W	LOKAL/REMONTY	

	
Najemca bez Twojej zgody nie ma prawa do dokonywania ulepszeń w 

lokalu. Po zakończeniu najmu najemca ma obowiązek odnowić lokal i dokonać w 
nim napraw rzeczy i urządzeń, które uległy zużyciu, w celu doprowadzenia ich do 
pierwotnego stanu. 
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14.	UBEZPIECZENIE	OC	
NAJEMCY/WYNAJMUJĄCEGO	

	
Jako właściciel powinieneś wykupić 

• OC w Życiu prywatnym, wtedy ubezpieczyciel przejmie odpowiedzialność 
finansową za szkody powstałe w mieniu najemcy, np. gdy pęknie rura i zaleje 
mu jego cenne przedmioty. 

 
 
Masz także prawo wykupić  
	

• OC najemcy, po pierwsze zabezpieczysz szkody powstałe z winy najemcy, 
ale także będzie to miły gratis dla niego. Taki gest szybko rozniesie się “po 
rynku” i zobaczysz, będziesz polecanym właścicielem.  

Najemca także może wykupić sobie OC lokatora, wówczas z własnej kieszeni nie 
będzie musiał płacić za szkody powstałe w mieniu osoby trzeciej, czyli np. w 
wyniku zalania sąsiada poniżej.   
	

Dzisiaj w pakietach OC są dołączane usługi Assistance. Polegają one na 
tym, że gdy zepsuje się sprzęt AGD, dzwonisz na infolinię, zgłaszasz szkodę, 
ubezpieczyciel na własny koszt naprawia sprzęt, Ty płacisz wówczas jedynie za 
wymienione części. Naprawdę sprawdzona metoda i działa bez zarzutu, pod 
warunkiem, że sprzęt jest już po okresie gwarancyjnym, w okresie gwarancyjnym 
dzwonisz do serwisu. Naprawa dotyczy głównie sprzętu nie starszego niż 5 lat, ale 
indywidualne warunki zależą od wybranej oferty. 
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15.	SZKODY	SPOWODOWANE	POD	
NIEOBECNOŚĆ	NAJEMCY	

	
Gdy szkoda powstała w wyniku  kradzieży z włamaniem: 

• ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, gdy wykupione było ubezpieczenie z 
rozszerzeniem o kradzieże z włamaniem,  

• przy braku takiego ubezpieczenia to najemca odpowiada za szkody. 
 
Gdy szkoda powstała w wyniku  zalania: 

• ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, jeśli wykupione zostało 
ubezpieczenie z rozszerzeniem o zalania  

• jeśli brak takiego ubezpieczenia, to za szkody powstałe w wyniku braku 
remontu np. instalacji wodnej odpowiadasz Ty.  

 
Jeśli było to zalanie z winy lokatora, to  

• ubezpieczyciel - jeśli było wykupione OC najemcy, lub  
• lokator, ponieważ też mógł takie OC zawrzeć. 

 
Dobrą praktyką będzie, jeśli na początku porozmawiacie o ubezpieczeniu, 
wytłumaczysz lokatorowi, jak ważne jest wykupienie OC przez niego.  
 
Dobra polisa powinna wyglądać tak: 

• ubezpieczenie lokalu od ognia i innych zdarzeń losowych,  
• rozszerzenie odpowiedzialności o kradzieże z włamaniem  
• rozszerzenie odpowiedzialności o  zalania, 
• do tego wykupujesz Ty lub lokator OC najemcy, by uchronić go od szkód 

powstałych z jego winy. 
 
UWAGA 
Uczul lokatora, że do włamania dochodzi wówczas, kiedy lokal jest poprawnie 
zamknięty na zasuwkę, czy zamek, a okno na parterze zamknięte, jeśli najemca 
tego nie zrobi, a dojdzie do kradzieży, to ubezpieczenie nie zostanie wypłacone.  
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16.	WNĘTRZE	LOKALU/KONSERWACJA	
LOKALU/DROBNE	NAPRAWY	
	
Cyklicznie w mieszkaniu powinny być przeprowadzane przeglądy instalacji:  

• gazowej 
• kominiarskie 
• domofonu 

Oczywiście jakość działania urządzeń może przesądzać o bezpieczeństwie i życiu 
lokatorów, więc uważam, że wszystkie przeglądy powinny być finansowane z 
Twojego budżetu, możecie jednak umówić się inaczej. Jeżeli w mieszkaniu woda 
podgrzewana jest piecem gazowym warto wyposażyć mieszkanie w czujnik czadu. 
Dobry czujnik kosztuje około 120zł, a może uratować życie. Zamontowanie tego 
czujnika raz uratowało życie naszych 5 lokatorów. Nie oszczędzaj na tym. 
	
Wszelkie drobne naprawy typu przetkanie zatkanego odpływu, czy zmiany 
żarówki pozostają po stronie najemcy. Gdyby oponował, możesz mu 
zaproponować, że owszem, możesz wezwać fachowca, ale na jego koszt, 
zobaczysz, szybko zdecyduje, że zrobi taką naprawę sam. Przy okazji dasz 
człowiekowi okazję do wykazania się, być może będzie to jego “pierwszy raz” ;) 
 

17.	PRAWO	DO	WEJŚCIA	DO	LOKALU	

	
Bezwzględnie pozostaw sobie prawo do wejścia do lokalu w sytuacjach 
awaryjnych: 

• zalanie, 
• pożar, 
• kradzież, 
• udzielenie pomoc najemcy, 

także w czasie nieobecności lokatora lub, gdy odmawia wpuszczenia Ciebie do 
lokalu,  wówczas najlepiej w asyście funkcjonariusza Policji lub Straży Miejskiej. 
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18.	CZYSTOŚĆ	
	

Zachowanie czystości w lokalu oraz miejscach wspólnych jest obowiązkiem 
ustawowym najemcy, ale bardzo dobrze, jeśli ten zapis pojawi się także w 
umowie najmu.  Oczywiście stan czystości będziesz miał okazję sprawdzać 
odwiedzając Twój lokal.  

Unikniesz wówczas sytuacji, z jaką miał do czynienia nasz pośrednik przy 
końcowym odbiorze lokalu: okazało się, że drzwi do łazienki nie można było 
otworzyć, ponieważ najemca trzymał tam królika i jego nagromadzone odchody 
zablokowały wejście do pomieszczenia.  

 

19.	ZAKAZ	PALENIA	
	
Pamiętaj, że zapach palonych papierosów osiada na każdej rzeczy, która 

jest w lokalu, a na ścianach przede wszystkim. Wierz mi, że wnika on tak głęboko, 
że jest wyczuwalny jeszcze przez wiele miesięcy, kiedy już nasz palący 
najemca opuści mieszkanie. Kolejny lokator wcale nie musi być chętny zamieszkać 
w takim “aromatycznym” lokalu. Ponadto nawet, jeśli najemca będzie wychodził z 
papierosem na balkon, to lokatorom innych mieszkań niekoniecznie będzie 
odpowiadał wątpliwy zapach wypalanego papierosa. 
	

20.	ZWIERZĘTA	DOMOWE	
	

Myślisz, że masz kochanego, cudownego, rozkosznego zwierzaczka? 
Niestety podczas naszej nieobecności, kiedy jesteśmy w pracy, nasze pupile 
skamlą i szczekają. Tak  samo dzieje się w przypadku pupili naszych najemców, 
gdy oni wychodzą do pracy ich pieszczochy czekając na swoich właścicieli potrafią 
przez cały ten czas wyć lub szczekać zakłócając spokój i ciszę innych 
mieszkańców. Najemca przecież o tym nie wie, ale lokatorzy innych mieszkań jak 
najbardziej.  
	

Ponadto, jeśli posiadasz mieszkanie w pięknej okolicy, gdzie zieleni jest jak 
na lekarstwo, a mieszkańcy wyprowadzają tam swoje pociechy na toaletę, jaki 
widok i zapach będziesz miał po jakimś czasie? Z okna widzę, że właściciele 
czworonogów naprawdę nie sprzątają po nich.  
W przyszłości możesz mieć spore nieprzyjemności z tym związane.  
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21.	HAŁAS	
	

W Statucie Spółdzielni, czy Wspólnoty zapewne znalazł się zapis dotyczący 
godzin obowiązywania ciszy nocnej. Nie zaszkodzi, by powtórzyć ten zapis w 
umowie najmu i dodatkowo zamieścić zapis, że uporczywe naruszanie ciszy grozi 
wypowiedzeniem umowy.  Zachowanie ciszy w godzinach nocnych niezbędne jest 
dla podtrzymania komfortu życia wszystkich mieszkańców budynku. Ale hałas to 
także głośne słuchanie muzyki, telewizji, czy notoryczne kłótnie lokatorów.  Ich 
naruszenie godzi w ten komfort. Jeśli zrobi to Twój najemca, bardzo szybko 
informacja trafi do Ciebie. Tutaj odwołam się do punktu dotyczącego zwierząt 
domowych.  

22.	GOŚCIE	
	

Kiedy przyjezdni goście są gośćmi, a kiedy stają się lokatorami? Zakładam, 
że goście przyjeżdżają na kilka dni, góra tydzień, powyżej tego okresu najemca 
powinien otrzymać Twoją zgodę na przyjmowanie gości w najętym lokalu, co 
oczywiście powinno skutkować większym kosztem najmu. Większa liczba osób, niż 
wynikająca z umowy najmu, powoduje zwielokrotnione zużywanie się sprzętów i 
wyposażenia oraz ma duży wpływ na media.. Zachęcam do umieszczenia tego 
punktu w umowie najmu - np. Na przebywanie gości w lokalu powyżej 3 dni 
potrzebna jest zgoda wynajmującego. 
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23.	KLUCZE	I	ZAMKI/BEZPIECZEŃSTWO	W	
LOKALU	

	
By zachować bezpieczeństwo, standardowo powinieneś dysponować co 

najmniej dwoma kompletami  kluczy do wynajmowanego mieszkania, jeden z 
nich trafia do najemcy, drugi pozostaje u Ciebie na wypadek sytuacji awaryjnych:  

• pożaru,  
• zalania,  
• potrzeby udzielenia pomocy najemcy.  

Z tych samych powodów pozostaw sobie prawo wejścia do mieszkania pod 
nieobecność lokatora.  
	

Niniejszy artykuł jest częścią większej całości mówiącej o najmie mieszkań, by 
zgłębić temat, zachęcam Ciebie do lektury poprzednich artykułów: 
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Zamów	Pakiet	Bezpiecznych	Umów	Najmu	tutaj	
	

	

Możesz	zamówić	komplet	umów	które	wykorzystujemy	przy	najmie	naszych	nieruchomości.	

Dzięki	czemu	BEZPIECZNIE	będziesz	wynajmował	swoje	mieszkania	


