
Załącznik nr 3 do umowy najmu instytucjonalnego lokalu mieszkalnego 

 

„Opłaty za mieszkanie w budynku ……………………………………” 

 

Składniki Opłat 

Na dzień zawarcia umowy najmu instytucjonalnego lokalu mieszkalnego, tj. na dzień 

…………………………………… Czynsz, odpisy oraz zaliczki na media i świadczenia dla Lokalu 

wynoszą: 

 

1. Czynsz, na który składa się: 

 spłata części kredytu, której wysokość ustalana jest na podstawie przypadającej na 

Lokal części odsetkowej kredytu zaciągniętego przez Wynajmującego na podstawie 

umowy kredytu „…………………….”, zgodnie z harmonogramem banku kredytującego 

(ułamek o wartości „powierzchnia użytkowa mieszkania/powierzchnia użytkowa całego 

budynku”) – harmonogram spłaty kredytu w części przypadającej na Najemcę stanowi 

załącznik do niniejszego dokumentu, 

 ogólne koszty zarządzania mieniem Wynajmującego przeznaczonym do wspólnego 

korzystania przez mieszkańców Budynku i osiedla – w wysokości ……. zł  

(………………………….. złotych) za 1 m² lokalu; 

2. Odpis na fundusz remontowy – w wysokości ……………….. zł (………………. złotych) za 1 m² 

lokalu; 

3. Odpis na fundusz rezerwowy – w wysokości ……………….. zł (………………. złotych) za 1 m² 

lokalu; 

4. Opłaty eksploatacyjne obejmujące koszty eksploatacji Lokalu, w tym koszty zużycia 

mediów i świadczeń związanych z Lokalem, oraz koszty eksploatacji i utrzymania mienia 

Wynajmującego, tj. części nieruchomości przeznaczonej do wspólnego korzystania 

przez mieszkańców Budynku i osiedla (w szczególności: centralne ogrzewanie, wywóz 

śmieci, zimna woda i kanalizacja, ciepła woda – podgrzanie, inne np.: podatek od 

nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste, sprzątanie) – zaliczka w wysokości: 

 centralne ogrzewanie … zł/m², 

 wywóz śmieci  … zł/m², 

 zimna woda i kanalizacja … zł/m², 

 ciepła woda – podgrzanie … zł/m², 

 podatek od nieruchomości …zł/m², 

 inne ……………… zł/m². 

 

 

 



Zmiana wysokości Czynszu, odpisów oraz zaliczek na koszty eksploatacji 

 

Wysokość Czynszu, odpisów na fundusz remontowy oraz odpisów na fundusz rezerwowy ulega 

zmianie w każdym z następujących przypadków: 

1. wysokość spłaty części odsetkowej rat kredytu przypadająca na Lokal zmieniać się będzie 

zgodnie  z zasadami określonymi w umowie kredytu zawartej przez Wynajmującego z 

bankiem, tj. w następujący sposób: …………………………………………….. 

2. wysokość kosztów zarządzania mieniem Wynajmującego oraz wysokość odpisów na 

fundusz remontowy i fundusz rezerwowy może ulegać zmianie nie częściej niż raz w roku, 

na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Wynajmującego określającej nową wysokość tych 

opłaty, przy czym podwyżka tych opłat nie może być wyższa niż rzeczywiste koszty 

zarządzania mieniem, wydatki z funduszu remontowego lub wydatki z funduszu 

rezerwowego w roku poprzednim powiększone o 15%.     

 

Niezależnie od zmian Czynszu i opłat opisanych w zdaniu poprzednim, Wynajmujący ma prawo 

waloryzacji Czynszu oraz odpisów na fundusz remontowy i fundusz rezerwowy z mocą od 1 

stycznia każdego roku kalendarzowego o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 

konsumpcyjnych za rok poprzedni, publikowany w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego, zaś w przypadku zastąpienia go innym wskaźnikiem – ten inny 

wskaźnik. 

Wynajmujący ma prawo do zmiany zaliczki na poczet opłat eksploatacyjnych w związku ze 

zmianą wysokości opłat ponoszonych przez Wynajmującego związanych z kosztami 

eksploatacyjnymi oraz wszelkimi innymi kosztami związanymi z przedmiotową 

nieruchomością, w tym w szczególności wzrostu kosztów usług ponoszonych przez 

Wynajmującego  (m.in. sprzątanie klatek, usługi związane z utrzymaniem wind, terenów 

zewnętrznych, zmiana stawek i opłat dostawców zewnętrznych, koszty przeglądów urządzeń i 

instalacji oraz bieżącej konserwacji). 

Zmiana Czynszu, odpisów i zaliczek na opłaty eksploatacyjne oraz pozostałe świadczenia 

następować będzie automatycznie, na skutek zdarzeń opisanych powyżej i nie wymaga 

sporządzenia aneksu do umowy najmu. O zmianie wysokości Czynszu, odpisów lub zaliczek na 

media i świadczenia Wynajmujący będzie każdorazowo zawiadamiała Najemcę listem 

poleconym lub za pośrednictwem poczty e-mail (zgodnie z oświadczeniem zawartym w 

Załączniku nr 6 do umowy najmu), podając jednocześnie ich nową wysokość.   

 

Powyższy regulamin został zatwierdzony przez Spółdzielnie Mieszkaniową Osób Prawnych 

DOM Uchwałą nr ………………… w dniu …………………….. r. 
 

Podpisy Rady Nadzorczej 

Ewa Zysnarska   Marek Zygmański              Martyna Skrzypkowska 


