V.8.1. UMOWA UŻYCZENIA LOKALU MIESZKALNEGO


zawarta w dniu ........................ w  .........................., pomiędzy:  
.........................................., zamieszkałym w ..............................  przy ul. ......................... nr ......, legitymującym się dowodem osobistym nr ..................
zwanym w dalszej części umowy Użyczającym,

a 

.........................................., zamieszkałym w ..............................  przy ul. ......................... nr ......, legitymującym się dowodem osobistym nr ..................
zwanym dalej Biorącym do używania


§ 1

1. Użyczający oświadcza, że przysługuje mu prawo własności lokalu mieszkalnego nr ..............  objętego księgą wieczystą nr KW .........., prowadzoną przez Sąd Rejonowy w ........................, znajdującego się w budynku ........ położonym przy ul. ................... w ................................................................. Lokal ten składa się z .......... pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki oraz przedpokoju, o łącznej powierzchni ......................... m2. Szczegółowy plan lokalu i rozmieszczenia jego poszczególnych części w budynku wraz ze szkicem sytuacyjnym oraz opis stanu technicznego, wyposażenia i umeblowania zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.
2. Użyczający oświadcza, że zawarcie przez niego niniejszej umowy nie narusza żadnych praw osób trzecich. 

§ 2

1. Użyczający oddaje do bezpłatnego używania Biorącemu do używania część lokalu opisanego w ust. 1, zaznaczoną kolorem zielonym na planie zawartym w załączniku nr 1 do umowy na czas oznaczony, od dnia ............................ do dnia ...........................
2. Biorący do używania oświadcza, że znany mu jest stan lokalu, potwierdza, że lokal znajduje się w stanie zdatnym do umówionego użytku, i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń.
3. Oddanie lokalu do używania wraz z kluczami nastąpi w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy, protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie strony umowy.

§ 3

1. Biorący do używania zapewnia, że będzie używał przedmiotu umowy wyłącznie w celach mieszkalnych i nie odda go do używania osobie trzeciej. Biorący do używania nie może w szczególności bez uprzedniej zgody Użyczającego oddawać do używania użyczonego lokalu ani też czynić z lokalu użytku sprzecznego z jego przeznaczeniem lub niniejszą umową.
2. Biorący do używania zobowiązuje się do wykonywania na własny koszt wszelkich napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu użyczenia w stanie niepogorszonym.
3. W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody Biorący do używania jest obowiązany niezwłocznie udostępnić lokal w celu jej usunięcia. Jeżeli jest on nieobecny lub odmawia udostępnienia lokalu, Użyczający ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji lub Straży Gminnej (Miejskiej), a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej - także przy jej udziale. Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność Biorącego do używania lub pełnoletniej osoby stale z nim zamieszkującej, Użyczający jest obowiązany zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim rzeczy do czasu przybycia Biorącego do używania; z czynności tych sporządza się protokół. 

§ 4

Koszty z tytułu używania lokalu przez cały czas użyczenia ponosić będzie Biorący do używania.

§ 5

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 



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

