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Niniejsza publikacja została opracowana przez Stowarzyszenie
Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM ze środków
przekazanych przez Powiat Gorzowski na podstawie umów
o powierzenie realizacji zadań publicznych pn. “Prowadzenie
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizacja zadań
z zakresu edukacji prawnej w powiecie gorzowskim w 2020 r.”
oraz “Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej
w powiecie gorzowskim w 2020 r.”
Publikacja jest elementem działań z zakresu edukacji prawnej
realizowanych przez Stowarzyszenie CIVIS SUM we współpracy
z Powiatem Gorzowskim, zmierzających do zwiększenia
świadomości prawnej społeczeństwa. Publikacja stanowi realizację
zapisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji
prawnej (Dz.U. z 2019 poz. 294 t.j. ).
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Najem

Umowa najmu
Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać
najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub
nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu
umówiony czynsz. Czynsz może być oznaczony w pieniądzach
lub w świadczeniach innego rodzaju.

Okres umowy najmu
Umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas
dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. W razie
niezachowania tej formy poczytuje się umowę za zawartą na
czas nieoznaczony.
Najem zawarty na czas dłuższy niż 10 lat poczytuje się po upływie
tego terminu za zawarty na czas nieoznaczony. Najem zawarty
między przedsiębiorcami na czas dłuższy niż 30 lat poczytuje się
po upływie tego terminu za zawarty na czas nieoznaczony.

Prawa i obowiązki wynajmującego i najemcy
Wynajmujący powinien wydać najemcy rzecz w stanie
przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim
stanie przez czas trwania najmu.
Drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem rzeczy
obciążają najemcę.
Jeżeli rzecz najęta uległa zniszczeniu z powodu okoliczności,
za które wynajmujący odpowiedzialności nie ponosi, wynajmujący
nie ma obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego.
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Jeżeli w czasie trwania najmu rzecz wymaga napraw, które
obciążają wynajmującego, a bez których rzecz nie jest przydatna
do
umówionego
użytku,
najemca
może
wyznaczyć
wynajmującemu odpowiedni termin do wykonania napraw. Po
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu najemca może
dokonać koniecznych napraw na koszt wynajmującego.

Jeżeli rzecz najęta ma wady, które ograniczają jej przydatność
do umówionego użytku, najemca może żądać odpowiedniego
obniżenia czynszu za czas trwania wad.
Jeżeli w chwili wydania najemcy rzecz miała wady, które
uniemożliwiają przewidziane w umowie używanie rzeczy, albo
jeżeli wady takie powstały później, a wynajmujący mimo
otrzymanego zawiadomienia nie usunął ich w czasie
odpowiednim, albo jeżeli wady usunąć się nie dadzą, najemca
może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów
wypowiedzenia.
Roszczenie o obniżenie czynszu z powodu wad rzeczy najętej,
jak również uprawnienie do niezwłocznego wypowiedzenia
najmu nie przysługuje najemcy, jeżeli w chwili zawarcia umowy
wiedział o wadach.

Ważne!
Jeżeli osoba trzecia dochodzi przeciwko najemcy
roszczeń dotyczących rzeczy najętej, najemca powinien
niezwłocznie zawiadomić o tym wynajmującego.

Najemca powinien przez czas trwania najmu używać rzeczy
najętej w sposób w umowie określony, a gdy umowa nie określa
sposobu używania - w sposób odpowiadający właściwościom
i przeznaczeniu rzeczy.
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Jeżeli w czasie trwania najmu okaże się potrzeba napraw, które
obciążają wynajmującego, najemca powinien zawiadomić go o tym
niezwłocznie.
Bez zgody wynajmującego najemca nie może czynić w rzeczy
najętej zmian sprzecznych z umową lub z przeznaczeniem
rzeczy. Jeżeli najemca używa rzeczy w sposób sprzeczny
z umową lub z przeznaczeniem rzeczy i mimo upomnienia nie
przestaje jej używać w taki sposób albo gdy rzecz zaniedbuje
do tego stopnia, że zostaje ona narażona na utratę lub
uszkodzenie, wynajmujący może wypowiedzieć najem bez
zachowania terminów wypowiedzenia.
Najemca może rzecz najętą oddać w całości lub części osobie
trzeciej do bezpłatnego używania albo w podnajem, jeżeli
umowa mu tego nie zabrania. W razie oddania rzeczy osobie
trzeciej zarówno najemca, jak i osoba trzecia są odpowiedzialni
względem wynajmującego za to, że rzecz najęta będzie
używana zgodnie z obowiązkami wynikającymi z umowy najmu.
Stosunek wynikający z zawartej przez najemcę umowy
o bezpłatne używanie lub podnajem rozwiązuje się najpóźniej
z chwilą zakończenia stosunku najmu.

Czynsz najmu
Najemca obowiązany jest uiszczać czynsz w terminie
umówionym. Jeżeli termin płatności czynszu nie jest w umowie
określony, czynsz powinien być płacony z góry, a mianowicie:
■ gdy najem ma trwać nie dłużej niż miesiąc - za cały czas najmu,
■ gdy najem ma trwać dłużej niż miesiąc albo gdy umowa była

zawarta na czas nieoznaczony - miesięcznie do 10 dnia miesiąca

Dla zabezpieczenia czynszu oraz świadczeń dodatkowych,
z którymi najemca zalega nie dłużej niż rok, przysługuje
wynajmującemu ustawowe prawo zastawu na rzeczach
ruchomych najemcy wniesionych do przedmiotu najmu, chyba
że rzeczy te nie podlegają zajęciu. Przysługujące wynajmującemu
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ustawowe prawo zastawu wygasa, gdy rzeczy obciążone
zastawem zostaną z przedmiotu najmu usunięte. Wynajmujący
może się sprzeciwić usunięciu rzeczy obciążonych zastawem
i zatrzymać je na własne niebezpieczeństwo, dopóki zaległy
czynsz nie będzie zapłacony lub zabezpieczony.
W wypadku gdy rzeczy obciążone zastawem zostaną usunięte
na mocy zarządzenia organu państwowego, wynajmujący
zachowuje ustawowe prawo zastawu, jeżeli przed upływem
trzech dni zgłosi je organowi, który zarządził usunięcie.

Jeżeli najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co
najmniej za 2 pełne okresy płatności, wynajmujący może najem
wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia.

Wypowiedzenie najmu
Jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno
wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem
z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku
z zachowaniem terminów ustawowych.
Ustawowe terminy wypowiedzenia najmu są następujące:
■

gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych
niż miesiąc - najem można wypowiedzieć najpóźniej
na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego,

■

gdy czynsz jest płatny miesięcznie - na miesiąc naprzód
na koniec miesiąca kalendarzowego,

■

gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu - na
3 dni naprzód;

■

gdy najem jest dzienny - na jeden dzień naprzód.

Jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony - zarówno
wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem
w wypadkach określonych w umowie.
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Jeżeli po upływie terminu oznaczonego w umowie albo
w wypowiedzeniu najemca używa nadal rzeczy za zgodą
wynajmującego, poczytuje się w razie wątpliwości, że najem został
przedłużony na czas nieoznaczony.

Po zakończeniu najmu najemca obowiązany jest zwrócić rzecz
w stanie niepogorszonym. Jednakże najemca nie ponosi
odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem
prawidłowego używania. Jeżeli najemca oddał innej osobie
rzecz do bezpłatnego używania lub w podnajem, obowiązek
powyższy ciąży także na tej osobie. Domniemywa się, że rzecz
była wydana najemcy w stanie dobrym i przydatnym do
umówionego użytku.
Jeżeli najemca ulepszył rzecz najętą, wynajmujący, w braku
odmiennej umowy, może według swego wyboru albo zatrzymać
ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości
w chwili zwrotu, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego.

Ważne!
Roszczenia
wynajmującego
przeciwko
najemcy
o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia lub
pogorszenia rzeczy, jak również roszczenia najemcy
przeciwko wynajmującemu o zwrot nakładów na rzecz
albo o zwrot nadpłaconego czynszu przedawniają się
z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy.

W razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca
wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy. Nabywca może
jednak wypowiedzieć najem z zachowaniem ustawowych
terminów wypowiedzenia. Uprawnienie do wypowiedzenia najmu
nie przysługuje nabywcy, jeżeli umowa najmu była zawarta na czas
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oznaczony z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną,
a rzecz została najemcy wydana.
Jeżeli wskutek wypowiedzenia najmu przez nabywcę rzeczy
najętej najemca jest zmuszony zwrócić rzecz wcześniej, aniżeli
byłby zobowiązany według umowy najmu, może on żądać od
zbywcy naprawienia szkody. Najemca powinien niezwłocznie
zawiadomić zbywcę o przedwczesnym wypowiedzeniu przez
nabywcę; w przeciwnym razie przysługują zbywcy przeciwko
najemcy wszelkie zarzuty, których najemca nie podniósł,
a których podniesienie pociągnęłoby za sobą bezskuteczność
wypowiedzenia ze strony nabywcy.
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Najem lokalu mieszkalnego

Najem lokalu przez małżonków
Małżonkowie są najemcami lokalu bez względu na istniejące
między nimi stosunki majątkowe, jeżeli nawiązanie stosunku
najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb
mieszkaniowych założonej przez nich rodziny nastąpiło w czasie
trwania małżeństwa. Jeżeli między małżonkami istnieje
rozdzielność majątkowa albo rozdzielność majątkowa
z wyrównaniem dorobków do wspólności najmu stosuje się
odpowiednio przepisy o wspólności ustawowej. Ustanie
wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa nie
powoduje ustania wspólności najmu lokalu mającego służyć
zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych rodziny. Sąd, stosując
odpowiednio przepisy o ustanowieniu w wyroku rozdzielności
majątkowej, może z ważnych powodów na żądanie jednego
z małżonków znieść wspólność najmu lokalu.

Nakłady obciążające najemcę lokalu
Do drobnych nakładów, które obciążają najemcę lokalu, należą
w szczególności: drobne naprawy podłóg, drzwi i okien,
malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi
wejściowych, jak również drobne naprawy instalacji i urządzeń
technicznych, zapewniających korzystanie ze światła,
ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody.
Jeżeli wady najętego lokalu są tego rodzaju, że zagrażają
zdrowiu najemcy lub jego domowników albo osób u niego
zatrudnionych, najemca może wypowiedzieć najem bez
zachowania terminów wypowiedzenia, chociażby w chwili
zawarcia umowy wiedział o wadach.
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Najemca lokalu powinien stosować się do porządku domowego,
o ile ten nie jest sprzeczny z uprawnieniami wynikającymi
z umowy. Najemca powinien również liczyć się z potrzebami
innych mieszkańców i sąsiadów.
Najemca może założyć w najętym lokalu oświetlenie
elektryczne, gaz, telefon, radio i inne podobne urządzenia,
chyba że sposób ich założenia sprzeciwia się obowiązującym
przepisom albo zagraża bezpieczeństwu nieruchomości. Jeżeli
do założenia urządzeń potrzebne jest współdziałanie
wynajmującego, najemca może domagać się tego współdziałania
za zwrotem wynikłych stąd kosztów.
Jeżeli najemca lokalu wykracza w sposób rażący lub uporczywy
przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez
swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali
w budynku uciążliwym, wynajmujący może wypowiedzieć najem
bez zachowania terminów wypowiedzenia.

Czynsz najmu
Wynajmujący lokal może podwyższyć czynsz, wypowiadając
dotychczasową wysokość czynszu najpóźniej na miesiąc naprzód,
na koniec miesiąca kalendarzowego.
Ustawowe prawo zastawu wynajmującego lokal mieszkalny
rozciąga się także na wniesione do lokalu ruchomości członków
rodziny najemcy razem z nim mieszkających.
Jeżeli najemca lokalu dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu
co najmniej za dwa pełne okresy płatności, a wynajmujący
zamierza najem wypowiedzieć bez zachowania terminów
wypowiedzenia, powinien on uprzedzić najemcę na piśmie,
udzielając mu dodatkowego terminu miesięcznego do zapłaty
zaległego czynszu.
Jeżeli czas trwania najmu lokalu nie jest oznaczony, a czynsz
jest płatny miesięcznie, najem można wypowiedzieć najpóźniej
na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.
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Za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają
solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby
pełnoletnie. Odpowiedzialność ta ogranicza się do wysokości
czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego
zamieszkiwania.
Bez zgody wynajmującego najemca nie może oddać lokalu lub
jego części do bezpłatnego używania ani go podnająć. Zgoda
wynajmującego nie jest wymagana co do osoby, względem
której najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym.

Ważne!
Do ochrony praw najemcy do używania lokalu stosuje się
odpowiednio przepisy o ochronie własności.

Śmierć najemcy lokalu mieszkalnego
W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu
lokalu wstępują:
■
■
■
■

małżonek niebędący współnajemcą lokalu,
dzieci najemcy i jego współmałżonka,
inne osoby, wobec których najemca był obowiązany
do świadczeń alimentacyjnych,
osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym
pożyciu z najemcą.

Osoby te wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego,
jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego
śmierci. W razie braku takich osób, stosunek najmu lokalu
mieszkalnego wygasa.

13

Osoby, które wstąpiły w stosunek najmu lokalu mieszkalnego,
mogą go wypowiedzieć z zachowaniem terminów ustawowych,
chociażby umowa najmu była zawarta na czas oznaczony.
W razie wypowiedzenia stosunku najmu przez niektóre z tych osób
stosunek ten wygasa względem osób, które go wypowiedziały.
Zasad powyższych nie stosuje się w razie śmierci jednego ze
współnajemców lokalu mieszkalnego.
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Przepisów o wypowiedzeniu najmu przez nabywcę rzeczy
najętej nie stosuje się do najmu lokali mieszkalnych, chyba że
najemca nie objął jeszcze lokalu.

Wzór umowy najmu
lokalu mieszkalnego
na czas oznaczony
15
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Najem okazjonalny
lokalu mieszkalnego
Umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu
mieszkalnego, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie
prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania
lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
Do umowy najmu
w szczególności:

okazjonalnego

lokalu

załącza

się

oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego,
w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się
do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie
umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w
żądaniu opróżnienia lokalu, sporządzone na piśmie
opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela,
■ wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie
mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji
obowiązku opróżnienia lokalu,
■ oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej
tytuł prawny do lokalu, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie
najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym
w oświadczeniu. Na żądanie wynajmującego załącza się
oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.
■

W razie utraty możliwości zamieszkania w lokalu, najemca jest
obowiązany w terminie 21 dni od dnia powzięcia wiadomości
o tym zdarzeniu wskazać inny lokal, w którym mógłby
zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku
opróżnienia lokalu, oraz przedstawić oświadczenie właściciela
lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu
o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim
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zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu, pod
rygorem wypowiedzenia umowy.
Zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu może być
uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej
pokrycie należności z tytułu najmu okazjonalnego lokalu
przysługujących właścicielowi w dniu opróżnienia lokalu oraz
ewentualnych kosztów egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu.
Kaucja nie może przekraczać 6-krotności miesięcznego czynszu
za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej
w dniu zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu.
Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia
lokalu, po potrąceniu należności właściciela z tytułu najmu
okazjonalnego lokalu przysługujących właścicielowi w dniu
opróżnienia lokalu.
Umowa najmu okazjonalnego lokalu oraz zmiany tej umowy
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Ważne!
Wynagrodzenie notariusza za sporządzenie oświadczenia
najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca
poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia
i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu
okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu
opróżnienia lokalu, sporządzone na piśmie opatrzonym
urzędowo poświadczonym podpisem właściciela, wynosi
nie więcej niż 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę,
o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564).
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Właściciel zgłasza zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu
naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na
miejsce zamieszkania właściciela w terminie 14 dni od dnia
rozpoczęcia najmu. Na żądanie najemcy właściciel ma obowiązek
przedstawić potwierdzenie zgłoszenia.

Z tytułu najmu okazjonalnego lokalu - oprócz czynszu - właściciel
pobiera jedynie opłaty niezależne od właściciela, chyba że umowa
stanowi inaczej. Właściciel może podwyższyć czynsz wyłącznie
zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Ustanie umowy najmu okazjonalnego
Umowa najmu okazjonalnego lokalu wygasa po upływie czasu,
na jaki była zawarta lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu
wypowiedzenia tej umowy. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu
umowy najmu okazjonalnego lokalu, jeżeli najemca dobrowolnie
nie opróżnił lokalu, właściciel doręcza najemcy żądanie
opróżnienia lokalu, sporządzone na piśmie opatrzonym
urzędowo poświadczonym podpisem właściciela.
Żądanie opróżnienia lokalu zawiera w szczególności:
■
■
■

oznaczenie właściciela oraz najemcy, którego żądanie
dotyczy,
wskazanie umowy najmu okazjonalnego lokalu i przyczynę
ustania stosunku z niej wynikającego,
termin, nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia żądania
najemcy, w którym najemca i osoby z nim zamieszkujące
mają opróżnić lokal.

W przypadku bezskutecznego upływu 7-dniowego terminu,
właściciel składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności
aktowi notarialnemu.
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Do wniosku takiego załącza się:
■
■

■

żądanie opróżnienia lokalu wraz z dowodem jego doręczenia
najemcy albo dowodem wysłania go przesyłką poleconą,
dokument potwierdzający przysługujący właścicielowi tytuł
prawny do lokalu, którego opróżnienia dotyczy żądanie
właściciela,
potwierdzenie zgłoszenia umowy do urzędu skarbowego.
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W przypadku niedopełnienia obowiązku wskazania przez najemcę
innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku
wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu - w razie
utraty możliwości zamieszkania w lokalu wskazanym pierwotnie
- właściciel lokalu może wypowiedzieć na piśmie umowę najmu
okazjonalnego lokalu, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego
okresu wypowiedzenia.

Najem instytucjonalny
lokalu mieszkalnego
Umową najmu instytucjonalnego lokalu jest to umowa najmu
lokalu mieszkalnego zawierana przez osobę fizyczną, osobę
prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną,
prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania
lokali.
Umowa najmu instytucjonalnego lokalu zawierana jest na czas
oznaczony. Odrębnie do klasycznej umowy najmu, najmu
zawartego na czas dłuższy niż 10 lat nie poczytuje się po upływie
tego terminu za zawarty na czas nieoznaczony.
Do umowy najmu instytucjonalnego lokalu załącza się
oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym
najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia
i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu
instytucjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu
opróżnienia lokalu sporządzonym na piśmie opatrzonym
urzędowo poświadczonym podpisem właściciela - oraz przyjął
do wiadomości, że w razie konieczności wykonania
powyższego zobowiązania, prawo do lokalu socjalnego ani
pomieszczenia tymczasowego nie przysługuje.
Zawarcie umowy najmu instytucjonalnego lokalu może być
uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej
pokrycie należności z tytułu najmu instytucjonalnego lokalu
przysługujących właścicielowi oraz ewentualnych kosztów
egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu.
Kaucja nie może przekraczać 6-krotności miesięcznego
czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu
obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu instytucjonalnego
lokalu.
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Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia
lokalu, po potrąceniu należności właściciela z tytułu najmu
instytucjonalnego lokalu przysługujących właścicielowi.
Jeżeli w okresie trwania umowy najmu instytucjonalnego
najemca nie dokona w terminie należnej płatności z tytułu najmu
lub jej części, właściciel może zaspokoić należną wierzytelność
z kaucji.
W przypadku zaspokojenia należnej wierzytelności przez
właściciela z całości lub części kwoty kaucji najemca
zobowiązany jest do uzupełnienia kaucji do pełnej wysokości
określonej w umowie najmu instytucjonalnego w terminie
wskazanym w umowie najmu instytucjonalnego lub jeżeli
w umowie termin taki nie został określony, w terminie
wskazanym na piśmie i przesłanym najemcy przez właściciela.

Umowa najmu instytucjonalnego lokalu oraz zmiany tej umowy
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Ważne!
Wynagrodzenie notariusza za sporządzenie oświadczenia
najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca
poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia
i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu
instytucjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu
oraz przyjął do wiadomości, że w razie konieczności
wykonania powyższego zobowiązania prawo do lokalu
socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego nie
przysługuje - wynosi nie więcej niż 1/10 minimalnego
wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę.
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Z tytułu najmu instytucjonalnego lokalu, oprócz czynszu,
właściciel pobiera jedynie opłaty niezależne od właściciela,
chyba że umowa stanowi inaczej. Właściciel może podwyższyć
czynsz wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Umowa najmu instytucjonalnego lokalu wygasa po upływie
czasu, na jaki była zawarta, lub ulega rozwiązaniu po upływie
okresu wypowiedzenia tej umowy.
Po
wygaśnięciu
lub
rozwiązaniu
umowy
najmu
instytucjonalnego lokalu, jeżeli najemca dobrowolnie nie
opróżnił lokalu, właściciel doręcza najemcy żądanie opróżnienia
lokalu sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo
poświadczonym podpisem właściciela.
Żądanie opróżnienia lokalu zawiera w szczególności:
■ oznaczenie właściciela oraz najemcy, którego żądanie

dotyczy,
■ wskazanie

umowy najmu instytucjonalnego lokalu
i przyczynę ustania stosunku z niej wynikającego,
■ termin, nie krótszy niż 14 dni od dnia doręczenia żądania
najemcy, w którym najemca i osoby z nim zamieszkujące
mają opróżnić lokal.
Wynajmujący może powoływać się tylko na przyczyny ustania
stosunku najmu wskazane w piśmie zawierającym żądanie
opróżnienia lokalu.
W przypadku bezskutecznego upływu terminu, w którym
najemca i osoby z nim zamieszkujące mają opróżnić lokal,
właściciel składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli
wykonalności aktowi notarialnemu, w którym najemca poddał
się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu
używanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego
lokalu.
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Do wniosku tego załącza się:
■
■

żądanie opróżnienia lokalu wraz z dowodem jego doręczenia
najemcy albo dowodem wysłania go przesyłką poleconą,
dokument potwierdzający przysługujący właścicielowi tytuł
prawny do lokalu, którego opróżnienia dotyczy żądanie
właściciela.
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Umowa najmu instytucjonalnego z dojściem do własności
Wariantem umowy najmu instytucjonalnego jest umowa najmu
instytucjonalnego z dojściem do własności. Jest umowa najmu lokalu
mieszkalnego, dla którego została założona księga wieczysta,
zawierana przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą
działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali,
będącą właścicielem lokalu mieszkalnego, zawierająca
zobowiązanie najemcy do nabycia lokalu mieszkalnego będącego
przedmiotem tej umowy oraz zobowiązanie wynajmującego do
przeniesienia na najemcę prawa własności lokalu mieszkalnego
wraz z prawami niezbędnymi do korzystania z tego lokalu
najpóźniej w dniu zakończenia umowy najmu po zapłacie ceny
za lokal.
Umowa najmu instytucjonalnego z dojściem do własności
zawierana jest wyłącznie na czas oznaczony.
Umowa najmu instytucjonalnego z dojściem do własności
zawierana jest w formie aktu notarialnego. Umowa zawiera w
swej treści oświadczenie najemcy, w którym najemca poddał się
egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu
używanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego z
dojściem do własności w terminie wskazanym w żądaniu
opróżnienia lokalu oraz przyjął do wiadomości, że w razie
konieczności wykonania powyższego zobowiązania prawo do
lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego nie
przysługuje.

Zawarcie umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do
własności może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę
kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu umowy najmu
instytucjonalnego z dojściem do własności przysługujących
wynajmującemu oraz ewentualnych kosztów egzekucji obowiązku
opróżnienia lokalu.
Kaucja nie może przekraczać sześciokrotności miesięcznego
czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu,
określonej w umowie najmu instytucjonalnego z dojściem do
własności w dniu jej zawarcia.
Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia
lokalu, po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu umowy
najmu
instytucjonalnego
z
dojściem
do
własności
przysługujących wynajmującemu.
Jeżeli w okresie trwania umowy najmu instytucjonalnego
z dojściem do własności najemca nie dokona w terminie
należnej płatności z tytułu najmu lub jej części, właściciel może
zaspokoić należną wierzytelność z kaucji.

W przypadku zaspokojenia należnej wierzytelności przez
wynajmującego z całości lub części kwoty kaucji najemca
zobowiązany jest do uzupełnienia kaucji do pełnej wysokości
określonej w umowie najmu instytucjonalnego z dojściem do
własności w terminie wskazanym w umowie najmu
instytucjonalnego z dojściem do własności lub jeżeli w umowie
termin taki nie został określony, w terminie wskazanym na
piśmie i przesłanym najemcy przez wynajmującego.
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Dodatek mieszkaniowy
Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania
dodatków mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych
sprawach zostały uregulowane w ustawie o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz.U.2019 poz. 2133 t.j.).

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
■ najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
■ osobom
mieszkającym w lokalach mieszkalnych,

do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu
mieszkalnego,
■ osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących
się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom
samodzielnych lokali mieszkalnych,
■ innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu
mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego
zajmowaniem,
■ osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego,
oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem
socjalny lokalu.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego
z powyżej wymienionych tytułów.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom wymienionym
powyżej, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka
gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających
datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie
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jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie
wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku, przy
czym jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka
gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego powyżej,
a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku
mieszkaniowego - należny dodatek mieszkaniowy obniża się o
tę kwotę.
Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego
uwzględnia się kwotę najniższej emerytury obowiązującą w dniu
złożenia wniosku, ogłaszaną przez Prezesa Zakładu
Ubezpieczeń
Społecznych
w
Dzienniku
Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270, z późn. zm.).
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów
ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe,
określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Do dochodu nie wlicza się:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
dodatków dla sierot zupełnych,
jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
pomocy w zakresie dożywiania,
zasiłków pielęgnacyjnych,
zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń
w naturze z pomocy społecznej,
dodatku mieszkaniowego,
dodatku energetycznego,
zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach
o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów,
rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne
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■

■

■

■

■

■

albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.,
świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których
mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r.
o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach
represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992),
świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie
z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.),
dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924 i 1818),
dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20
lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków
mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania
(Dz. U. poz. 1540 oraz z 2019 r. poz. 1309),
świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie
ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów
walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529),
świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie
ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym
dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U.
poz. 1622).

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się
na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych
i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309).
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Ważne!
Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo
prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek
mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo
gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie
z małżonkiem i innymi osobami stale z nią
zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa
do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub
budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal
mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej "normatywną
powierzchnią", w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa
domowego nie może przekraczać:
■
■
■
■
■
■

35 m2 - dla 1 osoby,
40 m2 - dla 2 osób,
45 m2 - dla 3 osób,
55 m2 - dla 4 osób,
65 m2 - dla 5 osób,
70 m2 - dla 6 osób,

a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby
osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną
powierzchnię tego lokalu o 5 m2.
W wypadku najmu albo podnajmu części lokalu mieszkalnego
za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego lub części tego
lokalu zajmowanego przez gospodarstwo domowe najemcy
albo podnajemcy uważa się powierzchnię zajmowanych pokoi,
wynikającą z umowy najmu lub podnajmu, oraz część
powierzchni kuchni, łazienki, korytarzy i innych pomieszczeń
wspólnych znajdujących się w tym lokalu, odpowiadającą
stosunkowi liczby członków gospodarstwa domowego najemcy
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albo podnajemcy do liczby osób zajmujących cały lokal. Za
powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego zamieszkiwaną
przez wynajmującego uważa się powierzchnię pokoi
zajmowanych przez gospodarstwo domowe wynajmującego
oraz część powierzchni kuchni, łazienki, korytarzy i innych
pomieszczeń wspólnych wchodzących w skład tego lokalu,
odpowiadającą stosunkowi liczby członków gospodarstwa
domowego wynajmującego do liczby osób zajmujących cały lokal.

Ważne!
Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli
w
lokalu
mieszkalnym
zamieszkuje
osoba
niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba
niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga
zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu
zamieszkiwania
w
oddzielnym
pokoju orzekają
powiatowe
zespoły
do
spraw
orzekania
o
niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1172, 1495, 1696 i 1818).

Wydatki na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu
mieszkalnego oblicza się, dzieląc wydatki za ten lokal przez
jego powierzchnię użytkową i mnożąc uzyskany w ten sposób
wskaźnik przez normatywną powierzchnię.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa
lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni
o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział
powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu
nie przekracza 60%.
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Wysokość dodatku mieszkaniowego
Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między
wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek
mieszkaniowy w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego
przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową
zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki
poniesione przez osobę otrzymującą, dodatek w wysokości:
15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie
jednoosobowym,
■ 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie
2-4-osobowym,
■ 10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie
5-osobowym i większym.
■

Jeżeli średni miesięczny dochód jest równy lub wyższy od 150%
kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
i 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, lecz nie
przekracza odpowiednich wysokości średnich miesięcznych
dochodów wymienionych w art. 3 ust. 1, wówczas dla celów
obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki
poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:
■

20% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie
jednoosobowym,

■

15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie
2-4-osobowym,

■

12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie
5-osobowym i większym.
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Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek
mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez
gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu
mieszkalnego tj.:
czynsz,
opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem
nieruchomości w częściach przypadających na lokale
mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
inne niż wymienione powyżej opłaty za używanie lokalu
mieszkalnego,
opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych
i płynnych,
wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu
na zakup opału.

■
■

■
■
■
■
■

Nie stanowią wydatków poniesionych przez osobę ubiegającą
się o dodatek mieszkaniowy, wydatki poniesione z tytułu:
ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste
użytkowanie gruntów,
opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane
do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele
bytowe.

■
■

Ważne!
Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy
zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu
niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
do wydatków przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku
mieszkaniowego zalicza się:
■

wydatki, które w wypadku najmu lokalu
mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu,
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■

lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki
obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten
wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy,
opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby
w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby lokal ten
wchodził w skład tego zasobu.
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Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację
doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania,
w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego
z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym,
osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się
ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku
mieszkaniowego.

Ważne!
Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka
gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy
poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie
dodatku mieszkaniowego przekracza 175% kwoty
najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym,
obowiązującej w dniu złożenia wniosku, a kwota nadwyżki
nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

Wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem
na zakup opału stanowiącym część dodatku mieszkaniowego,
nie może przekraczać 70% wydatków przypadających
na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego

lub
70%
faktycznych
wydatków
ponoszonych
za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest
mniejsza lub równa normatywnej powierzchni. Jednakże rada
gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć lub obniżyć - nie
więcej niż o 20 punktów procentowych - wysokość wskaźników
procentowych, na których podstawie wylicza się wysokość
dodatku mieszkaniowego.
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Procedura przyznania dodatku mieszkaniowego
Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby
uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub
prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej. Do
wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa
domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających
dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty.
Organ może upoważnić inną osobę do wydawania decyzji
w sprawach dodatku mieszkaniowego.
Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć
do wniosku, dokumenty albo oświadczenie o wielkości
powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi
i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym domu. Oświadczenie
takie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest
obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie
organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.

Organ odmawia przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli
w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że:
■

■

występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi
dochodami
wykazanymi
w
złożonej
deklaracji,
a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy,
wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki
związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu
jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane
zasoby majątkowe lub
faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących
i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza
niż wykazana w deklaracji.

Upoważniony przez organ pracownik przeprowadzający wywiad
środowiskowy może żądać od wnioskodawcy i innych członków
gospodarstwa
domowego
złożenia,
pod
rygorem
odpowiedzialności karnej, oświadczenia o stanie majątkowym,
zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych:
■
■

ruchomości i nieruchomości,
zasobów pieniężnych.

Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania
decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego. Przed
złożeniem oświadczenia, pracownik przeprowadzający wywiad
środowiskowy
poucza
składającego
oświadczenie
o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy,
licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu
złożenia wniosku. Dodatku nie przyznaje się, jeżeli jego kwota
byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury w dniu
wydania decyzji.
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Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być
wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz
doręczona wnioskodawcy i zarządcy lub osobie uprawnionej do
pobierania należności za lokal mieszkalny.
Wniesienie odwołania od decyzji nie powoduje wstrzymania
wypłaty tego dodatku. Odwołanie wnosi się do samorządowego
kolegium odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał
tę decyzję.

Ważne!
Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono,
że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie
nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku,
osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana
do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej
wysokości. Należności te wraz z odsetkami i kosztami
egzekucyjnymi podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie
postępowania egzekucyjnego w administracji. Wypłatę
dodatku mieszkaniowego w skorygowanej wysokości
wstrzymuje się do czasu wyegzekwowania należności.

Zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji złożonej
przez wnioskodawcę, które nastąpiły w okresie 6 miesięcy od
dnia przyznania dodatku mieszkaniowego, nie mają wpływu na
wysokość wypłacanego dodatku mieszkaniowego.
W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek
mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany
lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje
się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania
zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3
miesięcy od dnia wydania decyzji, decyzja o przyznaniu dodatku
mieszkaniowego wygasa. W wypadku uregulowania należności
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w terminie określonym w zdaniu drugim wypłaca się dodatek
mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.
Osoba, w stosunku do której z powodu nieuregulowania
należności za zajmowany lokal mieszkalny wygasła decyzja
o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, może wystąpić
ponownie o jego przyznanie po uregulowaniu zaległości
powstałych w okresie obowiązywania tej decyzji.
Na żądanie organu przyznającego dodatek mieszkaniowy
osoba pobierająca dodatek jest obowiązana udostępnić
dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych
w deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres
3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia
wniosku.

Ważne!
Osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego jest
obowiązana przechowywać dokumenty potwierdzające
wysokość dochodów wykazanych w deklaracji, przez okres
3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu tego dodatku.

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się, w terminie do dnia 10
każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie
uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. W
tym samym terminie wypłaca się ryczałt na zakup opału
stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się także w powyższym
terminie w całości do rąk osoby będącej właścicielem domu
jednorodzinnego.
Zarządca domu lub osoba uprawniona do pobierania należności
za lokal mieszkalny zalicza dodatek mieszkaniowy na poczet
przysługujących lub rozliczanych za jej pośrednictwem należności
za zajmowany lokal mieszkalny.
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Pobierający należności za lokale mieszkalne ma obowiązek
niezwłocznego zawiadomienia organu przyznającego dodatek
mieszkaniowy
o
wystąpieniu
zaległości
wynikających
z nieopłacania na bieżąco należności za zajmowany lokal
mieszkalny, obejmujących pełne 2 miesiące. W razie
niedopełnienia tego obowiązku pobierający zwraca organowi
przyznającemu dodatek mieszkaniowy kwoty dodatków
wypłacone za miesiące, w których występowały zaległości
w tych opłatach. Pobierający jest obowiązany zwrócić organowi
te kwoty w terminie kolejnych 2 miesięcy, jeżeli gospodarstwo
domowe, któremu przyznano dodatek mieszkaniowy, nie uiści
zaległych opłat w terminie miesiąca od powstania obowiązku
zawiadomienia organu o powstaniu zaległości. Jeżeli ryczałt
na zakup opału był wypłacany do rąk pobierającego, na którym
spoczywa obowiązek powiadamiania organu przyznającego
dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości w opłatach,
pobierający zwraca także nienależnie wypłacony ryczałt.
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Wniosek o przyznanie
dodatku mieszkaniowego
wraz z deklaracją
o wysokości dochodów
oraz niezbędnymi
zgodami i oświadczeniami
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Dodatek energetyczny
Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje osobie, której
przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która
jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii
elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym
i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (tzw.
odbiorca wrażliwy energii elektrycznej).

Wysokość dodatku energetycznego
Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30%
iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny
energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej
w gospodarstwie domowym, ogłaszanej na podstawie art. 23
ust. 2 pkt 18 lit. D ustawy Prawo energetyczne. Wysokość limitu
wynosi:
■
■
■

900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa
domowego prowadzonego przez osobę samotną,
1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa
domowego składającego się z 2 do 4 osób,
1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa
domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Minister właściwy do spraw energii ogłasza, w terminie do dnia
30 kwietnia każdego roku - w drodze obwieszczenia - wysokość
dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod
uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.
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Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent
miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego
energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy
kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.
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Ważne!
Wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
określa w drodze uchwały rada gminy.

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii
elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem
miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się
do dnia 30 stycznia danego roku. Dodatek energetyczny wynosi
miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego
ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw energii.

Wniosek o przyznanie
dodatku energetycznego
48
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Dzierżawa
Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się
oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków
przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca
zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.
Czynsz może być zastrzeżony w pieniądzach lub
świadczeniach innego rodzaju. Może być również oznaczony
w ułamkowej części pożytków.
Do umowy dzierżawy stosuje się odpowiednio przepisy o najmie,
z zachowaniem poniższych odrębności.
Dzierżawę zawartą na czas dłuższy niż lat trzydzieści poczytuje
się po upływie tego terminu za zawartą na czas nieoznaczony.

Ważne!
Dzierżawca powinien wykonywać swoje prawo zgodnie
z wymaganiami prawidłowej gospodarki i nie może zmieniać
przeznaczenia przedmiotu dzierżawy bez zgody
wydzierżawiającego.
Dzierżawca ma obowiązek
niezbędnych do zachowania
w stanie niepogorszonym.

dokonywania napraw
przedmiotu dzierżawy

Bez zgody wydzierżawiającego dzierżawca nie może oddawać
przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania
ani go poddzierżawiać. W razie naruszenia tego obowiązku
wydzierżawiający może dzierżawę wypowiedzieć bez zachowania
terminów wypowiedzenia.
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Czynsz dzierżawny
Jeżeli termin płatności czynszu nie został w umowie oznaczony,
czynsz jest płatny z dołu w terminie zwyczajowo przyjętym,
a w braku takiego zwyczaju - półrocznie z dołu.
Jeżeli
wskutek
okoliczności,
za
które
dzierżawca
odpowiedzialności nie ponosi i które nie dotyczą jego osoby,
zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy uległ znacznemu
zmniejszeniu, dzierżawca może żądać obniżenia czynszu
przypadającego za dany okres gospodarczy.

Podobnie jak w przypadku umowy najmu - dla zabezpieczenia
czynszu oraz świadczeń dodatkowych, z którymi dzierżawca
zalega nie dłużej niż rok, przysługuje wydzierżawiającemu
ustawowe prawo zastawu na rzeczach ruchomych dzierżawcy
wniesionych do przedmiotu dzierżawy, chyba że rzeczy te nie
podlegają zajęciu.
Do rzeczy ruchomych objętych ustawowym prawem zastawu
wydzierżawiającego należą także rzeczy służące do
prowadzenia gospodarstwa lub przedsiębiorstwa, jeżeli znajdują
się w obrębie przedmiotu dzierżawy.
Jeżeli w umowie zastrzeżono, że oprócz czynszu dzierżawca
będzie obowiązany uiszczać podatki i inne ciężary związane z
własnością lub z posiadaniem przedmiotu dzierżawy oraz
ponosić koszty jego ubezpieczenia, ustawowe prawo zastawu
przysługujące wydzierżawiającemu zabezpiecza również
roszczenie wydzierżawiającego względem dzierżawcy o zwrot
sum, które z powyższych tytułów zapłacił.

Wypowiedzenie dzierżawy
Jeżeli dzierżawca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu
co najmniej za dwa pełne okresy płatności, a w wypadku gdy
czynsz jest płatny rocznie, jeżeli dopuszcza się zwłoki z zapłatą
ponad 3 miesiące, wydzierżawiający może dzierżawę
wypowiedzieć bez zachowania terminu wypowiedzenia. Jednakże
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wydzierżawiający powinien uprzedzić dzierżawcę udzielając mu
dodatkowego trzymiesięcznego terminu do zapłaty zaległego
czynszu.
W braku odmiennej umowy dzierżawę gruntu rolnego można
wypowiedzieć na jeden rok naprzód na koniec roku
dzierżawnego, inną zaś dzierżawę na sześć miesięcy naprzód
przed upływem roku dzierżawnego.
Po zakończeniu dzierżawy dzierżawca obowiązany jest,
w braku odmiennej umowy, zwrócić przedmiot dzierżawy
w takim stanie, w jakim powinien się znajdować stosownie do
przepisów o wykonywaniu dzierżawy.
Jeżeli przy zakończeniu dzierżawy dzierżawca gruntu rolnego
pozostawia zgodnie ze swym obowiązkiem zasiewy, może on
żądać zwrotu poczynionych na te zasiewy nakładów o tyle, o ile
wbrew wymaganiom prawidłowej gospodarki nie otrzymał
odpowiednich zasiewów przy rozpoczęciu dzierżawy.
Jeżeli dzierżawa kończy się przed upływem roku dzierżawnego,
dzierżawca obowiązany jest zapłacić czynsz w takim stosunku,
w jakim pożytki, które w tym roku pobrał lub mógł pobrać,
pozostają do pożytków z całego roku dzierżawnego.
Przepisy te stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy osoba
biorąca nieruchomość rolną do używania i pobierania pożytków
nie jest obowiązana do uiszczania czynszu, lecz tylko do
ponoszenia podatków i innych ciężarów związanych z własnością
lub z posiadaniem gruntu.

Ważne!
Przepisy o dzierżawie rzeczy stosuje się odpowiednio do
dzierżawy praw.
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Wzór umowy dzierżawy
nieruchomości gruntowej
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