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UMOWA NAJMU DOMU „SOWIE KLIMATY” 
 
zawarta w dniu …….………….…….….. w Ludwikowicach Kłodzkich 57-450, ul. Kopalniana 1A  
pomiędzy Łukaszem Wolniakiem, zwanym dalej Wynajmującym 
a 
Panią/Panem………….………………………………..………………………………………………………………………………………zwanym 
nalej Najemcą.  
 
Najemca legitymuje się dowodem osobistym/ paszportem 
 
seria……………..…………… nr……………..…….……PESEL …………………………………………………..……..………………………… 

§1 
Wynajmujący zobowiązuje się do wynajęcia Najemcy domu mieszkalnego w Ludwikowicach Kłodzkich ul. 
Kopalniana 1A, gmina Nowa Ruda, zwanego dalej  Dom „Sowie Klimaty”, na okres: 
  
Od dnia …………………..…………., od godziny 16:00 (dzień pierwszy) 
  
Do dnia ………………….………….., do godziny 10:00 (ostatni dzień), t.j. …….... dób/doby. 
 
Liczba osób korzystających z pobytu: ………………………………….. 

 
§2 

Cena brutto wynajmu wynosi ……………………… zł za pobyt określony w §1 i została uregulowana w całości w 
momencie podpisania umowy. 

 
§3 

Najemca zobowiązany jest użytkować Dom „Sowie Klimaty” zgodnie z jego przeznaczeniem. Szczegółowe 
zasady jego użytkowania przedstawiono w Zasadach Domu „Sowie Klimaty” i stanowią one załącznik do 
niniejszej umowy.  
Najemca oświadcza, że zapoznał się z warunkami umowy najmu, jak również zapoznał się z Zasadami Domu 

„Sowie Klimaty”, a także zapoznał się wyposażeniem Domu „Sowie Klimaty” i jego stanem. Podpisanie umowy 

najmu jest jednoznaczne z akceptacją Zasad Domu „Sowie Klimaty” i faktem, że w przypadku pozostawienia 

zniszczeń lub bałaganu kaucja 600 zł nie zostanie zwrócona. 
 

§4 
Prawem właściwym dla ewentualnych sporów pomiędzy Wynajmującym a Najemcą jest prawo polskie. 

Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia Sądem właściwym będzie 

sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego. 
 

§5 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

§6 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Łukasz Wolniak z siedzibą w Ludwikowicach 

Kłodzkich 57-450, ul. Kopalniana 1A. Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych  

e-mail: sowieklimaty@gmail.com, tel. 609 148 937. Administrator przetwarza dane w celu wypełnienia 

obowiązku prawnego w związku z wykonywaniem umowy. 

§7 

Wynajmujący potwierdza przyjęcie od Najemcy kaucji w wysokości 600 zł za pobyt w terminie wskazanym w 
§1. 
 

 

 
WYNAJMUJĄCY NAJEMCA 
 

………………………………………….                                                                                                           ………………………………….. 

 


