


















































Zał

, w imieniu  której działa 
 w Lublinie reprezentowany przez Kierownika Działu 

działaj

i dowodu wpłaty kaucji mieszkaniowej w kwocie ……………..- .zł. /dowód . ………………………- /*

poło
w strefie miejskiej / peryferyjnej * poło

składaj

 wod-kan /poło
c.w., łazienk , wc / poło

poło

 protokół, który jest zał

.   Protokół stanowi podstaw

zany jest do zapewnienia sprawnego działania istnie
wietlenia, ogrzewania lokalu, ciepłej i zimnej wody

ne we wła

1/ podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ciennych okładzin ceramicznych, szklanych  

     3/ wbudowanych mebli ł
dy przepływowej (gazowych, w

ony/* ł



 zostało ono zainstalowane na 

      8/ przewodów odpływowych urz
          niezwłoczne usuwanie ich niedro
      9/ wodomierzy indywidualnych ł

      powstałych z jego winy. Odpowiedzialno  lokatora i pełnoletnich osób stale z nim  

cego do lokalu zamiennego, jednak na czas niedłu

 z tego tytułu.

Oddanie lokalu w podnajem w cało ci, albo oddanie w bezpłatne u



5.  Wpłacona kaucja ulega zwrotowi w terminie 30 dn

 zaległo ci czynszowe, opłaty niezale

1. Z tytułu najmu lokator jest obowi zany opłaci

ł

3. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w
konto wskazane przez Wydział Ochrony 

4. Opłaty wnoszone w formie zaliczek, poza okresowy

cznym zawiera Zał
6.  Czynsz najmu oraz inne opłaty lokator obowi

 odsetki od całej nale

10.  W przypadku zmiany opłat, o których mowa w ust
 do wnoszenia opłat po pisemnym zawiadomieniu przez

ci opłat. 
11. Za zapłat  czynszu i opłat za 

ce z nim osoby pełnoletnie.

      2/ jest w zwłoce z zapłat  czynszu lub innych opłat za u ywanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy  
     płatno

cznego terminu do zapłaty zaległych i bie
ł, podnaj ł albo oddał do bezpłatnego u

            wła

eniem art. 10 ust. 4 ustawy powołanej w pkt. 1. 



ły 

3. Umowa została sporz

















         Zał. Nr 4 do „Instrukcji” 
 
 
    PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 
          lokalu mieszkalnego 
 
 sporządzony w dniu .....................r. w Lublinie. 
 

Wynajmujący – Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie przejmuje- przekazuje/*,  
a lokator-najemca P. .................................................. zdaje-przejmuje/*lokal mieszkalny  
Nr ......... o pow. użytkowej ..............m2 , o pow. mieszkalnej ..............m2, usytuowany na 
parterze, piętrze ….., suterenie, poddaszu w budynku przy ulicy ........................................  
w Lublinie, składający się z: ...... pokoi, kuchni, przedpokoju, hallu, łazienki, WC, piwnicy, 
komórki, balkonu, loggi, ..........................................posiadający wyposażenie: 

  
Lp Rodzaj urządzenia Ilość Stan techniczny  
 
 
    1 
    2 
    3 
    4 
    5 
    6 
    7 
    8 
    9 
  10 
  11 
  12 

I. Instalacja wodno-kanaliza- 
   cyjna/* 
Wanna – brodzik 
Bateria przy wannie 
Umywalka z baterią 
Zlewozmywak z baterią 
Zlew 
Kran czerpalny 
Miska ustępowa 
Sedes 
Spłuczka z armaturą 
Natrysk z baterią 
................................................... 
................................................... 

 
 
.................. 
.................. 
.................. 
.................. 
.................. 
.................. 
.................. 
.................. 
.................. 
.................. 
.................. 
.................. 

 
 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 

    
    1 
    2 
    3 
    4 
    5 
    6 
    7 
    8 
    9 
  10 
  11 
  12 
  13 

II. Instalacja elektryczna/* 
Gniazda wtykowe zwykłe 
Gniazda wtykowe z uziem. 
Wyłączniki zwykłe 
Wyłączniki grupowe 
Wyłączniki seryjne 
Wyłączniki krzyżowe 
Przyciski 
Dzwonki elektryczne 
Oprawy z kulą mleczną 
Kuchnia elektryczna-płytowa 
Kuchnia elektr. z piekarnikiem 
.................................................. 
.................................................. 

 
.................... 
.................... 
.................... 
.................... 
.................... 
.................... 
.................... 
....................
....................
....................
....................
....................
.................... 

 
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
.......................................................... 

 
    1 
 
    2 
    3 
 
    4 

III. Urządzenia grzewcze/* 
Kuchenka gazowa ...-płomienna 
z piekarnikiem 
Kuchenka gazowa ...-płomienna 
Piecyk kąpielowy gazowy 
wieloczerpalny 
Terma gazowa 

 
 
.................... 
.................... 
 
....................
.................... 

 
 
..........................................................
.......................................................... 
 
..........................................................
.......................................................... 

  
 
 



      -  2  - 
 

    5 
    6 
    7 
    8 
    9 
  10 
  11 

Terma elektryczna 
Piecyk węglowy kolumnowy 
Trzony piecowe 
Trzony Kuchenne 
Grzejniki-kaloryfery ....... żeb. 
Grzejniki-panele 
........................................................  

....................

....................

....................

....................

....................

....................

.................... 

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

.......................................................... 
 
    1 
 
    2 
    3 
    4 
    5 
 
    6 
 
 
    7 
 
 
 
    8 
 
 
 
 
 
    9 
 
 
 
  10 
  11 
  12 
  13 
  14 
  15 
  16 

IV. Inne rodzaje wyposażenia/* 
Podłogi: klepka dębowa, buko- 
wa ............................................. 
Mozaika .................................... 
Płytki PCV 
Biała podłoga 
Posadzki inne ........................... 
.................................................. 
Drzwi 
................................................... 
................................................... 
Okna 
.................................................. 
.................................................. 
.................................................. 
Szafy podokienne 
          licznikowe 
          ubraniowe 
          drzwiowe 
          kuchenne 
          pawlacze 
Malowanie ścian: 
klejowe ..................................... 
kredowe .................................... 
emulsyjne ................................. 
Lamperia olejna w m2 
Glazura w m2 
Gniazdo AZART 
Sznury OR/TV 
Gniazdo PTK 
Sznury PTK 
................................................... 

 
 
....................
....................
....................
....................
....................
.................... 
 
....................
.................... 
 
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
.................... 

 
 
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
.......................................................... 
 
..........................................................
.......................................................... 
 
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
.......................................................... 

 Wręczając byłemu lokatorowi-najemcy kopię niniejszego protokołu zdawczo-odbiorczego, 
 stosownie do §5 umowy najmu lokalu  w z y w a  się  Panią/Pana do usunięcia na własny 
 koszt wad i usterek wymienionych w pkt. ................................. w  nieprzekraczalnym terminie 
 do dnia: .....................r. oraz powtórnego zgłoszenia lokalu do odbioru lub złożenia pisemnego 
 oświadczenia w dniu dzisiejszym dot: braku możliwości wykonania robót we własnym zakre- 
 sie – odmowy wykonania robót – wykonania przez administrację w ramach usługi/*  
  W przypadku nie usunięcia usterek w określonym wyżej terminie administracja uster- 
 ki usunie zastępczo, kosztami obciąży byłego lokatora-najemcę /użytkownika lokalu bez 
 tytułu prawnego, a ich zwrot będzie dochodzony również na drodze postępowania sądowego. 
 
 /* niepotrzebne skreślić 
 
 ..................................................     ................................................. 
 (podpis najemcy-użytkownika)        (podpisy wynajmującego) 


































































































































