
Zńącnik nr l do uchwaĘ Rady Nadzorc ,"i *Ęł.IłOZO
z dnia 30.03 .2020 r.

REGULAMIN
w prawie zasad wynajmowania lokali użytkołvych oraz innych nieruchomo-
ści w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Kolejarz" w Słupsku

I. Zasady wynajmowania lokali uĘtkowych

1. Wszystkie wolne i zwalniane lokale uzytkowe Zarząd Spółdzielni ma obowiązek wynajmowaó

w drodze przetarguzzastrzężeniem rozdziału I pkt l0 orazzdaniakolejnego. Obowiązekogła-

szania przetargu nie dotyczy pomieszczeń zlokalizowanych w piwnicach budynków mieszkal-

nych oraz pomieszczeń o powierzchni do l5 m2.

ż. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się co najmniej w prasie lokalnej orazna stronie interneto-

wej Spółdzielni. W ogłoszeniu o przetargu na\eĘ określió czas, miejsce, przedmiot oraz wska-

zaó sposób udostępnienia niniejszego regulaminu. W ogłoszeniu o przetargu na|eĘ takżę za-

mieścić informacj ę, iż przetargmoże być odwołany w kazdym czasie i w takim przypadku SpóŁ

dzielnia niezwłocznie zwraca wpłacone wadia, a nadto, osobom, które wpłaciły wadia nie przy-

sługują w takim przypadku zadne inne roszęzenia wobec Spółdzielni. Ogłoszenię o przetargu

zawieratakże zastrzeżęnie o mozliwości zmiany warunk ów przetarguprzęz Spółdzielnie w kaz-

dym czasie.

3. Zarząd Spółdzielni ustala, biorąc pod uwagę mozliwośó wynajęcia lokalu oraz aktualnie obo-

wiązujące stawki za porównywalne lokale, wyjściowe stawki czynszu najmu do przetargv oraz

stawki zĘtułu czynszu najmu dla lokali, których nie dotyczy procedura przetargowa.

4.Lokaleniewynajętewdrodzeprzetargu,ZarządSpółdzielnimozewynajmowaćwoparciuo

oferfy pisemne, za stawk ę czynszu najmu nie niższ ą niż stawka wyjściowa, która określona \
\

zostaław ogłoszonym wcześniej i bezskutecznym ptzetargu. W przypadku złożęniaco najmniej J
2 ofert na najem lokalu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym,umowę najmu zawiera się

z Podmiotem, który złożył ofertę wcześniej albo Zarząd Spółdzie|ni przeprow adzaprzetarg po-

między łmi oferentami.

5. Przetarguważa się za skuteczny, gdy przystąpi do niego - wpłacając wadium - co najmniej jeden

uczestnik.

6. WYsokoŚĆ wadium na poszczegóIne lokale zgłaszane do przetargu ustalana jest na poziomie

jednomiesięcznej opłaty zĘtułu najmu danego lokalu (uwzględniającej pozaczynszęmnajmu
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7.

inne opłaty jak podatek od nieruchomości i od gruntu, opłatę zo,c.o. i c.c.w., podatek VAT itp.).

Wadium wpłacone ptzezuczestnika, który wygrał przetargzostaje zaliczonę na poczet opłat za

lvynajęty lokal. PozostĄm uczestnikom przetargu wadium Tł,tracanejest po przetugu. Wa-

dium od danego podmiotu przepada na rzęcz półdzielni w przypadku wygrania przezniąptze-

targu i niepodpisania umowy najmu lub odmolvy przyjęcia lokalu w wyznaczonym przez Spół-

dzielnię terminie.

Przy podpisywaniu umowy na najem lokalu, Spółdzielnia zobowiązanajest pobieraó od każ-

dego Najemcy kaucję w wysokości trzymiesięcznego czynszu najmu brutto, obowiązującego w

dniu zawarcia umowy. Na wniosek zainteresowanego, upoważnia się Zarząd Spółdzielni do

pobrania kaucji zakrótszy okres. Podejmuj ąc decyzję w tej sprawie, Zarząduwzględniaó będzie

m.in. powierzchnię wynajmowanego lokalu otaz okres, w którym lokal pozostawał nie wyna-

jęty. W przypadku rczwiązania umowy, kaucja zwrócona zostanie Najemcy w wysokości tej

samej krotności (aką pobrano w dniu podpisania umowy) czynszu najmu brutto, obowiązują- r_,
cego w dniu rozwiązania umowy, po potrąceniu wszelkich zobowiązań Najemcy wobec SpóŁ

dzielni. W przypadku aktualizacji umowy, przy zawieraniu której nie była wymagana wpłata

kaucji, Zaruąd moze odstąpić od pobrania kaucji.

Przęd prrystąpieniem do przetargu uczestnicy zainteresowani wynajęciem danego lokalu mają

obowiąze k zapoznan ia się z jego stanem techn icznym .

Spółdzielnia przekazuje lokal nowemu Najemcy protokolarnie w aktuąlnie istniejącym stanie

teclrnicznym.

Rada Nadzorcza upowźLz niaZarząd Spółdzielni do zawarciaumowy najmu z pominięciem pro-

cedury przetargowej w przypadku: \_J.

a. zmiany podmiotu (dotychczasowego najemcy) dokonanej wskutek przeksńńcenia do_

tychczasowego najemcy w nowy podmiot;

uwzględnienia w umowie nowego podmiotu wskutek wniosku dotychczasowego na-

jemcy o uwzględnienie w umowie najmu osoby trzeciej (zktórą dotychczasowy na_

jemca tworzy spółkę cywilną, spółkę osobową lub wiąze go umowa o wspóĘracę) oraz

w przypadku zmniejszenia dotychczasowej liczby osób występujących jako najemcy

lokalu. W takim przypadku w umowie zawiera się zastrzeżenie, iż Współnajemcy od_

powiadają wobec Spółdzielni solidarnie za wszystkie zobowiązania wynikająaę z

umowy najmu;

gdy dotychczasowy Najemca wskaze następnego Najemcę wynajmowanego lokalu,

który zawrze ze Spółdzie|nią umowę najmu na warunkach finansowych i innych, nie

gorszych od tych, które obowiązywĘ dotychczas;
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wniosku najemcy o zawatcie umowy z krewnym lub powinow awm;
wniosku krewnego lub Powinowatego najemcy lokalu o zawatcle umowy najmu w
Zstiązku ze Śmiercią najemcy tego lokalu. W przypadku wpĘnięcia do Spółdzielni
kilku wniosków od krewnYch lub powinowatych w związku ze śmiercią najem cy prze-
Prowadza się międzY nimi Przetatgalbo Spółdzielnia zawieraumowę kierując się stop_
niem pokrewieństwa lub powinowactwa ze zmarĘm najemcą lokalu.

tL Szczegółowe warunki najmu określa sporządzonaprzezSpółdzielnię umowa o najem lokalu.

12, W PrzYPadku wProwadzonego aktem prawa powszechnie obow iązującego, czasowego ograni_
czenia w Prowadzeniu działalności wykonywanej przez Najemcę na ptzedmiocie najmu,
Zarząd SPÓłdzielni, PrzY uwzględnieniu okoliczności konkretnej sprawy , możeczasowo obni_
zYÓ wYsokoŚÓ czYnszu najmu, jednak nie więcej niż o 25 yo,chyba ze koniecznośó dokonania
wYŻszej obniŻki wYnika zbezwzględnie obowiązujących przepisów prawa - w takim przypadku
zarząd dokonuje obniżki czynszunajmu zgodnie z takimi przepisami.

rL ZasadY najmu lub dzieńalv.{t nieruchomości lub ich części niebędących lokalami
urytkowymi

1, SPÓłdzielnia wYnajmuje lub dzier żavłinieruchomości lub ich części, niebędące lokalam i uryr_
kowYmi bezPrzetugowo, w oparciu o składaną ofertę albo w drodze przetatgu.

2, Przetatg organizuje się, jeŻ.eli Zarządtak postanowi albo jezeli na najem lub dzierżawę danej
nieruchomość lub jej części wpłynie więcej niz jednaoferta.

3, W razie zorganizowania przetargustosuje się zapisy rozdziałul pkt 1_10, chyba że zapisy roz_
działu II nin i ej s ze+o regu lam inu stanow ią inaczej.

4, Oferta, o ktÓĘ mowa w rczdziale II punkcie 1 winna zawięrać:
a' okreŚlenie Podmiotu składającego ofertę (w prąypadku osób prowadzących działalnośó

gosPodarczą - wYdruk informacj i z Cęntralnej Ewidencji i Informa cji o Dzińalności
GosPodarcze lub w wYdruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z Krajowego Reje_
stru Sądowego);

b. określenie przedmiotu najmu lub dzierżawy;
c' okreŚlenie charakteru Prowadzonej dziŃalności, propo zycjazagospodarowania nieru_

chomości lub jej części

5' ZarządSPÓłdzielni może, lecz nie musi wynająó lub wydz ierżawićnieruchomość lub jej część,
której doĘczy oferta, o której mowa w rozdziale II pkt t.
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W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej ofeĘ w sprawie tej samej nieruchomoŚci lub jej

części Spółdzielnia może przeprow adzić przetugmiędry osobami, które ńożYĘ ofertY lub mię-

dzy nieograniczoną |iczbąosób zgodnie zrozdziałem II.

Rada Nadzorcza upowazniaZarząd Spółdzielni do ustalania wysokości opłat z t5rtułu najmu lub

dzierżawy nieruchomości lub ich części.

przy podpisywaniu umowy na najem tub dzierżawę nieruchomości lub jej częŚci SPÓłdzielnia

zobowiązana jest pobieraó kaucję na zabęzpieczenie w wysokości trzymiesięcznej opłaty zĘ-

tułu najmu lub dzierżawy brutto, obowiązującej w dniu zawarciaumowy. Na wniosek zaintere-

sowanego upowaznia się Zarząd Spółdzielni do pobrania kaucji zakrótszy okres. POdejmując

decyzję w tej sprawie, Zanąd uwzględniaó będzie m.in. powierzchnię nieruchomości lub jej

części.

W przypadku rozwiązaniaumowy najmu lub dzierż&\ily, kaucja zwrócona zostanie w wysokoŚci

tej samej krotności (iaką pobrano w dniu podpisania umowy) opłaty brutto z t5rtułu najmu bądŻ

dzierżawy, obowiązującej w dniu rozwiązania umowy, po potrąceniu wszelkich zobowiązań

Naj emcy/ Dzierżawcy wobec Spółdzielni.

Kaucja nie jest wymagan aw przypadku, gdy opłat azanajembądź dzierżawę płatna jest w dniu

podpisania umowy, jednorazowo za caĘ okres najmu bądż dzierżawy orazw przypadku aktu-

a|izacjiumowy, przy zawieraniu której nie obow iąpywńawpłata kaucji.

I1,. Szczęgółowe warunki najmu lub dzierżaw określa sporządzonaptzez Spółdzielnię umowa.

12. W sprawach nieuregulowanych w rozdziale II stosuje się odpowiednio zapisy zrozdziału I.

Ninieirszy regulamin uchwalony został przez Radę Nadzo rczą SM ,,Kolejarz" w Słupsku uchwałą
nr ?,ł.tzOz0 z dnia 30.03.20ż0 r, z mocą obowiązulącą od dnia 01.04,ź020 r.

SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCA R.N.
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