
 

 

 
Umowa o Administrowanie 

Nieruchomością  
 

 
 
 

zawarta w dniu …………..  2019 r. w Krakowie pomiędzy : 
 
Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej w Krakowie przy   zwaną w dalszej części 
umowy WSPÓLNOTĄ, reprezentowaną  przez: 
 

a 
 
firmą LIBRA s.c. reprezentowaną przez Teresę Brzewską i Tomasza Brzewskiego prowadzących 
działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Podmiotów Gospodarki Narodo-
wej pod numerem 122764361 z dnia 23.01.2013 r., zwanych w dalszym ciągu ADMINISTRATO-
REM.                                                          
 

§ 1 
 

1. Z dniem ………roku Wspólnota powierza, a Administrator przyjmuje do administrowania 

nieruchomość wspólną budynku położonego w Krakowie przy…….Nieruchomość 

wspólna, o której mowa w ust. 1 stanowi części wspólne budynku mieszkalnego położo-

nego w Krakowie ul.  na działce nr ………../……….. ,Oo powierzchni ………………..m2 

objętej księgą wieczystą nr ……….. …….………………/………. prowadzoną przez Sąd 

Rejonowy w ………………………., o powierzchni użytkowej lokali …. m2 i urządzenia w 

tym budynku, które służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. 

2. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Administratora zespołu usług i czynności 
związanych z administrowaniem nieruchomością wspólną określonych w treści niniejszej 
umowy za wynagrodzeniem określonym w §3, ścisła współpraca z Zarządem Wspólnoty 
i jej członkami. 

3. Strony zawierające umowę ustalają, że administrowanie nieruchomością wspólną odby-
wać się będzie w warunkach przestrzegania przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 
r. o własności lokali (tekst jednolity z 2000 r. Dz.U. nr 80 poz. 903). 

4. Przejęcie nieruchomości w administrowanie nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-
odbiorczego. 

5. Administrator oświadcza, że posiada obowiązujące ubezpieczenie od  odpowiedzialności  
cywilnej   na szkody, jakie mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem  czynności admi-
nistrowania na podstawie niniejszej umowy. 

6. Rozwiązanie umowy natychmiastowe może nastąpić w przypadku rażącego zaniedby-
wania przez jedną ze stron obowiązków wynikających z niniejszej umowy, bądź postępo-
wania w sposób sprzeczny z prawem.  



 

 

 
 
      7.   Administrator oświadcza, że przejmie protokolarnie dokumentację techniczną, admini-
stracyjną, księgową itp oraz zapozna się z obowiązującymi Wspólnotę  umowami i stanem tech-
nicznym nieruchomości. 
 
 

§ 2 
Do obowiązków Administratora należeć będzie: 
 

1. administrowanie nieruchomością wspólną w sposób, który zapewni prawidłowe i 
zgodne z prawem jej funkcjonowanie, 

2. Nadanie wspólnocie numeru NIP i REGON oraz  założenie pierwszego dla wspólnoty 
rachunku bankowego. 

3. kierowanie sprawami Wspólnoty i reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz, również 
przed organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie objętym umową 
lub w sprawach zleconych uchwałą Wspólnoty,  

4. opracowywanie sprawozdań, uchwał, wniosków, oświadczeń, regulaminów, statutów 
oraz innych formalnych dokumentów regulujących działalność Wspólnoty, 

5. realizacja podjętych przez Wspólnotę uchwał, 
6. naliczanie w formie zaliczek miesięcznych wysokości opłat na pokrycie kosztów za-

rządu nieruchomością wspólną, 
7. rozliczanie wpłacanych przez właścicieli zaliczek na pokrycie kosztów dostarczania 

zimnej wody i ścieków oraz kosztów wywozu nieczystości, 
 

a. opłaty za zimną wodę i odprowadzanie ścieków będą naliczane wg wskazań 
liczników w poszczególnych lokalach, a opłaty za wywóz śmieci w stosunku 
do liczby osób w lokalu, chyba, że Wspólnota postanowi inaczej, 

b. w przypadku braku wodomierza indywidualnego w lokalu, rozliczenie zimnej 
zużycia zimnej wody i odprowadzenie ścieków będzie wynikało z różnicy po-
między odczytem głównego wodomierza, a sumą odczytów indywidualnych 
wodomierzy przy uwzględnieniu ilości osób zamieszkałych w danym lokalu, 

c. w przypadku podwyższenia przez dostawców cen za usługi takie jak wywóz 
śmieci, dostawa zimnej wody i odprowadzenie ścieków, Administrator zobo-
wiązany jest na piśmie, nie później niż 14 dni przed wprowadzeniem zmian, 
powiadomić właścicieli lokali o konieczności zwiększenia zaliczek na media 
wraz ze wskazaniem terminu, od którego podwyższone ceny obowiązują, 

 
8. pobieranie, dopilnowywanie terminowości wpłat na rachunek bankowy Wspólnoty na-

leżności stanowiących pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej oraz zali-
czek na koszty zarządu nieruchomością wspólną,  

9. sporządzanie rocznego zeznania podatkowego (CIT 8) i składania go w Urzędzie 
Skarbowym, 

10. prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji nieruchomości wspól-
nej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego, 

11. zlecanie i nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń czę-
ści wspólnych budynku oraz chodnika i terenu przyległego, nadzorowanie utrzymy-
wania urządzeń części wspólnych budynku w należytym stanie i porządku zgodnie z 
podpisanym z zarządem wspólnoty harmonogramem sprzątania poszczególnych 
części wspólnych 



 

 

12. niezwłoczne usuwanie awarii w budynku w zakresie urządzeń i instalacji, W przypadku 
niespodziewanej awarii, przekraczającej zakres bieżącej konserwacji, Administrator 
może usunąć awarię ze środków wspólnoty, do wysokości nie przekraczającej kwoty 
1000zł każdorazowo. W przypadku kosztów przekraczających kwotę 1000zł, Admi-
nistrator jest zobowiązany uzyskać zgodę Wspólnoty / zarządu która może być wyra-
żone w drodze zgody mailowej.  

 
13. zbieranie ofert / kosztorysów na wykonanie prac i usług remontowych, przedkładanie 

ich Wspólnocie, 
14. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wraz z 

pełną obsługą finansowej. 
15. windykacja należności (upomnienia, wezwania do zapłaty, przygotowywanie przedsą-

dowych wezwań do zapłaty) od poszczególnych właścicieli lokali oraz z tytułu pożyt-
ków z części wspólnej, 

16. prowadzenie wykazu lokali i ewidencja właścicieli, przypadających im udziałów w nie-
ruchomości, weryfikowaniu stanu prawnego i faktycznego lokali i nieruchomości 
wspólnej,  

17. przygotowywanie pism związanych z bieżącym funkcjonowaniem nieruchomości, 
18. nadzór i kontrola nad jakością zlecanych usług, 
19. sporządzanie wszelkiego rodzaju zawiadomień, wezwań, organizacja zebrań, sporzą-

dzanie uchwał, ewidencja dokumentacji Wspólnoty oraz jej archiwizacja, 
20. realizacja podjętych przez Wspólnotę decyzji dotyczących administrowania nierucho-

mością, 
21. realizacja zobowiązań Wspólnoty (regulowanie płatności) , ewidencjonowanie i archi-

wizacja faktur dotyczących nieruchomości,  
22. ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, opłacanie podat-

ków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości, chyba że 
są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,  

23. w porozumieniu z Zarządem zlecanie przeprowadzania i nadzór przewidzianych pra-
wem  przeglądów i kontroli technicznych nieruchomości, w tym przeglądów rocznych 
( to jest kominiarskiego, gazowego i ogólnobudowlanego) i przeglądów pięcioletnich 
(to jest elektrycznego i sprawności technicznej budynku, 

 
24. zbieranie odczytów liczników wody w poszczególnych lokalach, odczytów licznika 

głównego, rozliczanie wody w częściach wspólnych, 
25. rozliczanie prądu w częściach wspólnych, 
26. negocjowanie i podpisywanie umów na dostawę energii elektrycznej, gazu, zimnej 

wody i odprowadzanie ścieków kanalizacyjnych, o wywóz śmieci i innych nieczystości 
stałych oraz umów na świadczenie innych specjalistycznych usług związanych z funk-
cjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej, nadzór nad ich reali-
zacją i kontrolą wykonywania warunków umów, 

27. prowadzenie analizy zużycia mediów w celu racjonalizacji kosztów utrzymania nieru-
chomości i wykrycia ewentualnych nieprawidłowości,  

28. zapewnienie usług kominiarskich i innych usług związanych z funkcjonowaniem urzą-
dzeń technicznych nieruchomości wspólnej (anteny zbiorcze, domofon), 

29. zapewnienie serwisu bezpieczeństwa dla nieruchomości, usuwanie awarii oraz jej 
skutków, 



 

 

30. utrzymywanie nieruchomości w stanie niepogorszonym od momentu przejęcia jak 
również nadzór nad pracami remontowymi i modernizacją nieruchomości według zle-
cenia i uchwał Wspólnoty,  

31. Dysponowanie środkami finansowymi wspólnoty oraz prowadzenie rachunku Wspól-
noty, wykonywania operacji bankowych ( płatności ) poprzez dostęp internetowy.  Ni-
niejsza umowa jest pełnomocnictwem do założenia rachunku bankowego dla wspól-
noty.  

32. przedkładanie członkom Wspólnoty do 31 marca każdego roku rozliczenia rocznego 
poniesionych na nieruchomości wspólnej wydatków oraz osiągniętych dochodów, 

33. zwoływanie w terminie do 31 marca każdego roku zebrania właścicieli lokali poprzez 
napisanie i wysłanie do nich, lub też osobiste dostarczenie za pokwitowaniem od-
bioru, co najmniej 7 dni przed terminem zebrania, zawiadomień o terminie, miejscu, 
porządku zebrania i rozliczenia rocznego, 

34. sporządzanie projektu rocznego planu gospodarczego 
35. udzielenie każdemu z właścicieli lokali, na każde jego życzenie w godzinach funkcjo-

nowania biura Administratora, wyczerpujących informacji o sprawach dotyczących 
administrowania nieruchomością wspólną oraz rozliczeniach w zakresie dotyczącym 
indywidualnych lokali, w tym wglądu w dokumentację dotyczącą Wspólnoty, wyda-
wanie poświadczeń i zaświadczeń związanych z/lub własnością lokali, 

 
§ 3 

Administrator z tytułu pełnienia czynności administracyjnych i księgowych powierzonych mu ni-

niejszą umową pobierać będzie wynagrodzenie miesięczne w stawce …….miesięcznie ( …….  

złotych )  płatne na podstawie wystawionej faktury. 

 
§ 4 

1. Wspólnota Mieszkaniowa udziela Administratorowi pełnomocnictwa do administrowania 
nieruchomością wspólną, w tym upoważnienia do reprezentowania jej przed wszystkimi 
instytucjami, organami państwowymi i samorządowymi w sprawach wynikających z ad-
ministrowania nieruchomością wspólną, a w szczególności do: 

• dysponowania funduszami pochodzącymi z wpłat na fundusz eksploatacyjny zgodnie z § 
5 pkt. 4 

• dysponowania funduszami pochodzącymi z wpłat na fundusz remontowy w zakresie wy-
nikającym z uchwał wspólnoty oraz po akceptacji wydatku przez Zarząd Wspólnoty, 

• zawierania umów o dostawę do nieruchomości  energii elektrycznej, wody, gazu, odpro-
wadzanie ścieków, wywozu nieczystości, świadczenia usług kominiarskich oraz innych 
specjalistycznych usług związanych z funkcjonowaniem nieruchomości, 

• w przypadku możliwości zaistnienia braku środków finansowych na pokrycie bieżących 
potrzeb Wspólnoty, Administrator każdorazowo występuje do Wspólnoty o dofinansowa-
nie, po przedstawieniu analizy wpływów i wydatków oraz wnioskuje o zwiększenie obo-
wiązujących opłat. 

• Administrator wykonuje czynności administrowania określone w umowie. 
• Administrator jest zobowiązany do zachowania należytej staranności przy wypełnianiu 

swoich obowiązków oraz stosowania zasad prawidłowej gospodarki, bez narażania inte-
resów Wspólnoty. 



 

 

2. Administrator nie jest upoważniony do czynności przekraczających zakres tzw. zwykłego za-
rządu, a w szczególności do: 
1) sprzedaży nieruchomości, 
2) obciążania nieruchomości prawami osób trzecich, 
3) zmiany przeznaczenia części nieruchomości, 
4) udzielania zgody na przebudowę, nadbudowę lub adaptację nieruchomości, 
5) dokonania podziału nieruchomości wspólnej obejmującej grunt w części nie zabudowanej, 
6) wytoczenia powództwa przeciwko właścicielom. 

3. Administrator może reprezentować WSPÓLNOTĘ w sprawie przekraczającej zakres zwykłego 
zarządu wyłącznie na podstawie odrębnego pełnomocnictwa ustanowionego              w tej 
sprawie przez WSPÓLNOTĘ stosowną uchwałą zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 

4. Wspólnota upoważnia administratora do występowania przed organami administracji samo-
rządowej w sprawach dotyczących składania i podpisywania deklaracji (nowej, kolejnej, ko-
rekty) o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miej-
skiej Kraków oraz do reprezentowania w sprawach prowadzonych postępowań administra-
cyjnych oraz do prowadzenia wszelkiej korespondencji związanej z przedmiotową opłatą. 

 
§ 5 

1. Administrator zobowiązuje się do corocznego przedkładania Wspólnocie szczegółowego 
rozliczenia poniesionych na nieruchomość wydatków oraz pożytków i przychodów, w ter-
minie przewidzianym w ustawie niezbędnym  do rozliczenia się przez Wspólnotę z należ-
nego podatku i terminowego złożenia deklaracji CIT 8 do Urzędu Skarbowego. 

2. Administrator zobowiązuje się udostępniać do wglądu  dokumentację nieruchomo-
ści  prowadzoną przez siebie na wniosek każdego z Członków Wspólnoty. 

3. Administrator realizować będzie plan remontów wynikający z zatwierdzonego uchwałą 
planu gospodarczego lub z  podjętych przez Wspólnotę uchwał. 

4. Administrator jest uprawniony do rozpoczęcia remontu lub modernizacji budynku wyłącz-
nie na podstawie pisemnego poleceni udzielonego przez Zarząd Wspólnoty, wydanego 
na podstawie stosownej uchwały Wspólnoty. 

§ 6 
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas  nieokreślony. 

2. Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy po uprzednim jej trzymiesięczny  wypo-

wiedzeniu na koniec miesiąca kalendarzowego. 

§ 7 

1. Zmiana umowy oraz jej wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważno-
ści. 

2. Po rozwiązaniu niniejszej umowy Administrator zobowiązany jest do: 
• sporządzenia w terminie 1-go miesiąca od dnia rozwiązania umowy protokołu zdaw-

czo-odbiorczego dotyczącego: 
 - stanu technicznego nieruchomości wspólnej,  o której mowa w § 1 pkt 1 i 2 
 niniejszej umowy, 
 - stanu zobowiązań / rozliczeń  i stanu prawnego Wspólnoty. 



 

 

• przedłożenia w terminie 1-go miesiąca od dnia rozwiązania umowy, sprawozdania z 
dotychczasowego wykonania planu gospodarczego, 

• niezwłocznego, najpóźniej w terminie 1-go miesiąca od rozwiązania niniejszej umowy, 
wydania Zarządowi Wspólnoty majątku oraz wszelkiej będącej w posiadaniu Admini-
stratora dokumentacji dotyczącej nieruchomości i spraw Wspólnoty, w tym dokumen-
tacji dotyczącej stanu prawnego nieruchomości, zawartych w imieniu Wspólnoty 
umów i ksiąg rachunkowych 
 

 
§ 8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 
1994 r. o własności lokali (tekst jednolity z 2000 r. Dz.U. nr 80 poz. 903) oraz przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
 

§ 9 
Wszelkie szkody wynikłe z warunków atmosferycznych i stanu technicznego nieruchomości, a 
dotyczące administrowanego budynku będą pokrywane z polisy ubezpieczeniowej nieruchomo-
ści. Do obowiązków administratora należy ubezpieczenie budynku w zakresie OC oraz od zda-
rzeń losowych.  

 
§10 

RODO 
W związku z z wejściem w życie nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie 
Danych Osobowych (RODO), które jest stosowane od 25 maja 2018 roku informujemy że 
Państwa administratorem danych osobowych będzie firma Libra s.c. Ponadto podpisując 
umowę akceptują Państwo warunki przetwarzania danych osobowych takich jak imię i nazwi-
sko, pesel, adres korespondencyjny / zamieszkania, adres e-mail, telefon w celu umożliwienia 
wykonywania niniszej umowy.  
W każdej chwili mogą Państwo poprawić swoje dane lub ograniczyć ich wykorzystanie o ile nie 
stoi to w sprzeczności z wykonywaniem umowy oraz ustawy o własności lokali lub kodeksu cy-
wilnego. 
Głównym celem wykorzystanie danych jest sporządzenie i przesyłanie pism, uchwał, egzekucja 
zaległości, podpisywanie umów z instytucjami miejskimi oraz zbieranie ofert i kosztorysów.  
 
 

§11 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 

……………………………………                     ………………………………….. 
 Zarząd Wspólnoty                          
         Administrator  


