
POZNAJ PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE NAJEMCOM
Prywatnym najemcom przysługują uprawnienia chronione przepisami prawa. Ich znajomość pomoże ci 
pewniej komunikować się z właścicielami nieruchomości lub agentami najmu.

SPRAWDŹ, ZANIM WYNAJMIESZ
Właściciele i agenci najmu muszą być wpisani do rejestru, aby móc wynajmować nieruchomości 
zgodnie z prawem. Korzystaj wyłącznie z usług zarejestrowanych właścicieli i agentów najmu oraz 
zgłaszaj tych, którzy nie dokonali obowiązkowej rejestracji.

NIE MOŻNA NAKAZAĆ CI WYPROWADZKI Z DOMU BEZ WYPOWIEDZENIA 
Właścicielom nieruchomości nie wolno wyeksmitować lokatora bez uprzedniego wypowiedzenia, 
a eksmisja musi przebiegać zgodnie ze szczegółowo określoną procedurą prawną. Długość okresu 
wypowiedzenia zależy od rodzaju zawartej przez ciebie umowy najmu. Jeśli nie masz pewności co do 
rodzaju najmu, sprawdź swoją umowę najmu. Nielegalna eksmisja jest przestępstwem i może przybierać 
różne formy. Do czynów niedozwolonych należą: zastraszanie i nękanie, wymiana zamków w drzwiach,  
a także nieprzestrzeganie procedur prawnych i okresów wypowiedzenia.



WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPEWNIENIA KONSERWACJI I NAPRAW 
W TWOIM LOKALU
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia inspekcji lokalu przed jego wynajęciem w celu 
stwierdzenia, jakie prace należy w nim wykonać, a następnie do powiadomienia o tym najemców. Ich obowiązkiem 
jest także zapewnienie napraw i konserwacji technicznej lokalu przez cały okres najmu oraz wykonywanie wszelkich 
niezbędnych prac w rozsądnym terminie. Muszą oni dopilnować zabezpieczenia nieruchomości przed oddziaływaniem 
wiatru i wody, a także zagwarantować bezpieczeństwo, sprawność i odpowiedni stan techniczny wszystkich 
znajdujących się w lokalu mediów, armatury i wyposażenia, urządzeń i mebli. Właściciele nieruchomości mają 
także obowiązek zapewnienia, aby systemy przeciwpożarowe i czujniki tlenku węgla spełniały wymagania aktualnie 
obowiązujących przepisów.

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI MUSI CIĘ POWIADOMIĆ Z WYPRZEDZENIEM O ZAMIARZE 
UZYSKANIA DOSTĘPU DO LOKALU
Właściciele mają prawo wejść do lokalu w celu sprawdzenia jego stanu lub dokonania napraw, a najemcy są 
zobowiązani do zapewnienia im w tym celu dostępu w rozsądnym terminie. W przypadku napraw awaryjnych właściciel 
może domagać się natychmiastowego dostępu do nieruchomości. W pozostałych sytuacjach właściciel lub jego agent 
powinien zwykle uzgodnić z najemcą odpowiedni termin, ale może wejść do lokalu o rozsądnej porze dnia za uprzednim 
powiadomieniem najemcy. Na przykład w ramach Private Residential Tenancy (najmu prywatnych lokali mieszkalnych, 
tj. umów najmu, które zawarto w dniu 1 grudnia 2017 r. lub później) właściciel lub agent musi zawiadomić najemcę  
z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem.

PODWYŻKI CZYNSZU
Jeśli umowę najmu zawarłeś(-aś) w dniu 1 grudnia 2017 r. lub później, właściciel zobowiązany jest powiadomić cię  
o każdej podwyżce czynszu z 3-miesięcznym wyprzedzeniem. Czynsz można podwyższyć tylko raz na 12 miesięcy. 
Masz prawo do zakwestionowania niesprawiedliwej podwyżki czynszu za pośrednictwem urzędnika ds. czynszów (Rent 
Officer).

Aby dowiedzieć się więcej o przysługujących ci prawach lokatorskich i dostępnej pomocy, wejdź na stronę: 
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