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REGULAMIN
okreśtający zasady wynajmu ldzierżawy lokali użytkowych i dzierżawy terenów bę-

dących W zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej rrZakrzewo"

Rozdział L
Przepisy ogólne

$1

Regulamin niniejszy określa tryb postępowania oraz zasady wynajmr.r/dzierŻawy lokali
użytkowychi dzierŻawy terenów będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo".

s2
obj aśnienie poj ęÓ występuj ących w Regulaminie :

1. Lokal użytkowy - pomieszczenie/obiekt, w którym prowadzi się działalnośó usługową pfo-
dukcyjną handlowąi inną z wyjątkiem:
a) gartzy własnościowych,
b) garazy przeznaczonych pod najem,
c) pomieszczeń gospodarczych znĄdĄących się w budynkach mieszkalnych (np. piwnicz-

nych, zsypowych itp.),
d) miejsc postojowych na parkingach strzeŻonych.

Zasady najmu obiektów wymienionych w $ 2 ust. 1 pkt a_d zostały określonę w odręb-
nych regulaminach.

2. Teręn _ nieruchomośó /lub jego częśćl niezabudowana lub zabudowana, będąca własnością
lub w uzytkowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,ZaWzewo'', na której można prowadzió
działalnośó gospodarczą lub' która jest ptzydatna do prowadzenia takiej działalności (np.

parking, droga itp.).
3. Wynajmująca/WydzietŻawiająca _ Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Za\<Izewo".
4. Najemca/DzierŻawca- osoba ftzyczna lub prawna.

$3
Szczegółowe zasady najmu/dzierŻav,ry określane sąkazdorazowo w umowach najmu lub

dzierŻav,ry podpisanych przez obie strony umowy' których istotne postanowienia umowy zawar-
te sąw $ 7 niniejszego Regulaminu.

Rozt]ział2
Naj em/dzi erżaw a lokali użytkowych

$4
l. Najem lub dzierŻawa lokali uzy.tkowych odbywa się w trybie przetargowym, zapytania ofer-

towego lub negocjacji indywidualnych.
2. Przetargprzeprowadza się w formie:

a) przetargu ustnego,
b) przetargupisemnego.

Decyzję o formie przetargu podejmuje Zaruąd Spółdzielni.
3. Dopuszcza się odstąpienie od ptzetargu na warunkach określonych

laminu.
4 . o r ganizato r em pr zetargu j e st Zar ząd S p ó ł d zi e lni.
5. Przetarg na najem (dzierŻawę) przeprowadza komisja przetargowa

Spółdzielni.

w$5niniejszegoRegu-

powołana przez Zarząd
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6. Ptzed ogłoszeniem kaŻdorazowo ustalana jest Stawka wywoławc Za czynszv najmu (dzier-
Żawy).Stawka ta nie moŻe byc niższa niz stawka wyjściowa czynszu najmu obiiczona we-
dług zasad określonych w $ 6 niniejszego Regulaminu.

7 ' W przetargu moze uczestniczyć przedstawiciel Rady Nadzorczcj z głosem doradczym oraz
inne osoby wskazane przez Zarząd. Komisja przetargowa składa ,Ę ' p.u.owników Spół-
dzielni.

8' Zarząd Spółdzielni w godzinach pracy Spółdzielni udostępnia zainteresowanym lokal prze-
Znaczony do przetargu jak równieŻudzięlawszelkich informacji zwięanych i przetargiLm.9' ogłoszenie o przetargu na wynajemldzierżawę wolnych w sensie pru*ny* i ftzycziymlo-
kali uży'tkov\Tch umieszcza się w środkach masowego przekazti, na sironie intemetowej
Spółdzielni i tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni.

l0' Zarząd Spółdzielni ustala wysokość wadium tytułem zabezpieczenia wykonania w terminie
warunków przetargu,przy czym wadium to nie moŻebyc niższe niz jednomiesięczny czynsz
najmuldzierŻawy ustalony według stawki wywoławczej, o której ńo*u w $ 6 ninie;sźego
Regulaminu.

11. Wadium jest zwracane niezwłocznie po zakonczeniu przetargu w wysokości wpłaconej kwo-
ty na konto bankowe oferenta.

12' Wadium nie jest zwracane podmiotom, które przetarg wygrały. Podlega ono zaliczeniu na
poczet zabezpieczenia, o którym mowa w $ 7 ust. 5. Waditrm nie jest ł*ru"un"podmiotom,
które wygrały przetarg i nie zawarły umowy najmu/dzierżawy'

13' Wadium Zwraca się w pełnej wysokości, gdy organizator odstąpił od przeprowadzaniaptze-
tar gu b ez po dani a pr zy czyn.

14. w przetatgu nie mogą uczestniczyć podmioty, które są juz najemcami lokalu użytkowego
będącego w zasobach Spółdzielni ]vlieszkaniowej ,,Zakiiewo'' i posiadaj ązalegŁoścr. Dotly-
czy to także osób, które zamieszkuiąw zasobach SM ,,Zak:zewo''^i posiaóajązaległości.

15' w przetargu nie mogą uczestniczyć podmioty, którę w okresie jednego miesiąca od wyzna-
czonej daty przeptowadzenia przetargu po jego wygraniu, nie póapisJy umowy najmu z ich
winy.

16'Bez względu narcdzaj przetargu osoby ftzyczne lub prawne ubiegające się o najem lokali
uzytkowych składają oferty w zamkniętych kopertacń adreso*uny*.ń )goanie z informacją
zawaftąw ogłoszeniu.

77 ' Przetatg jest waŻny bez względu na liczbę uczestników, jezeli chociaz jeden uczestnik zaofe-
ruje kwotę równą stawce wywoławczej.

18' Komisj a przetargowa sporządza protokół z przeptowadzonego ptzetargu,w którym wskazuje
najbardziej korzystną ofertę. Protokół powinien zawieraó piśemne uzńadnienie-wyboru oń-
renta.

19' Komisj a przetatgowa po przeprowadzonym przetargu przekazuje materiały z przeprowadzo-
nego przetatguwraz z protokołem Zarządowi Spółdzielni do akceptacji.

20' W przypadku, gdy'komisjaprzetargowa nie dokona wyboru oferenta iub Zarządnie akceptu-je stanowiska komisji przeprowadza się drugi przetu'g.1.dno.reśnie informując uczestnit<ow
pierwszego przetargu o jego unieważnieniu. Diugi prietargpowinien byc przeprowadzony w
terminie nie dłuŻszymniz 3 miesiące od daty pierwizego przetargu.

21. Umowa najmu/dzierżaw zostaje zawarta przęz zarzĘd śpołdzńhi z osobą która wygrała
ptzetarg na warunkach wynikających z przetargu, z zastrzeŻeniem $ 3 niniejszego Relula-
minu.

22. Komisj aprzetargowa ma prawo unieważnieniaprzetarsu w całości lub w części bez podania
przyczyn.

23 . Przetarg uważa się za zakonczony z datąpodj ęcia d,ecyzji przez Zarząd.

ss1' Dopuszcza się odstąpienie od przetarglna ńajem/d zierŻawęw następujących przypadkach:



1.

2.

aJ

a) rezygnacji z najmu/dzierŻavły lokalu uŻytkowego przez dotychczasowego najemcę
izłoŻenie oferty przęz innego potencjalnego NajemcęlDzierŻawcę ze stawkączynszu w
wysokości nie niŻszej niz dotychczasowa.

b) wystąpienia dotychczasowego Najemcy/DzierŻawcy lokalu uży'tkowego z wnioskiem o

zawarcię umowy cesji z jego współmałzonkiem lub dzieckiem' gdy zachodzą warunki
do zautarcia takiej umowy,

c) na lokale połoŹone na I piętrzc,
d) braku zainteresowania wynajmem lokalu uzytkowego, który nie został rozstrzygnięty po

drugim przetargu.
2. Wprzypadkach' októrychmowaw $ 5 rrst.1 punktycid dopuszczasięwybór ofertyprze-

prowadzony w formie zapytania ofeftowego lub negocjacji indywidualnych. Wybór formy
naleŻy do Zaruądtl Spółdzielni.

3. Zarząd moŻe wynająć lokal użytkowy w trybie bezprzetargowym z indywidualną stawką
czynszu za zgo dąRady Nadzo rczej.

Rozdział 3
Zasady ustalania stawek czynszu

s6
Stawka wyjściowa czynszu najmtr/dzierŻavły netto zajeden^metr kwadratowy powierzchni
nie moze byc nizszaod aktualnych kosztów eksploatacji 1m2 p.u. lokalMerenu w podobnej
lokalizacji. Stawka wyjściowa obejmuje równiez zysk w wysokości co najmniej I0%
(czynsz).
WysokoŚóstawkiazynszunajmu/cizieżawywprzypadkuopisanymw$5ust. 1pktcid
moze byó ustalona z pominięciem $ 6 ust. 1 niniejszego Regulaminu. Zastosowanie mają
wówczas indywiduałne stawki cZ\/llSZu określone przęz Zatząd, po zaakceptowaniu przez
Radę Nadzorczą.

3. Zmianę stawki czynszu najmu/clz.icrŻary wprowadza się raz w roku, która powinna
uwzględniaó:
- wzrost kosztów uttzymania nieruclronrości,
- wskaŹnik inflacji za miniony rok,
- wzrost stawek czynszu na rynku clbląskim'
- inne koszty wpływające na wysoltość stawki czynszu'
Kosztami określonymi w s 6 rtst. 7 Wyrrajmująca/WydzierŻavłiĄąca obcięy najem-
cęldzierŻawcę poza czynszęm najmu, na warunkach określonych w umowie naj-
muldzierŻavrry.
Aneks do umowy uwzględniaj ąoy zmianę stawki czynszu najmuldzierŻawy wymaga formy
pisemnej.
Brak zwrotu podpisanego aneksu' tl którym mowa w $ 6 ust. 5 przezNajemcę/Dzierżawcęw
terminie 14 dni od dnia jego otrz1'lllania Wynajnująca lWydzieftawiająca potraktuje jako
akcept milczący. W takim przypadliLr aneks wchodzi w Życie po upływie 14 dni od daty jego

otrzymania.
oprócz miesięcznego czynszLl najctrrca obowiązany jest do wnoszenia opłat dodatkowych za
dostarczone media tj. centralne ogrzewanie, zimną i ciepłą wodę' energię elektrycznąoraz
innych kosztów np. wywóz oclpadtirv kotlrunalnych, dzierżawy pojemników, sprzątanie tere-

nu wokół pawilonu' konserwacji clL,lltofonów, kotlserwacji dŹwigu towarowego.

Rozdzial4
Zawieralric i rozn'i:1zywanie umów

s7
1. Umowy najmuldzierŻary zawiera się rv lonnic pisemnej ptzezZarząd Spółdzielni.
2. Umowy najmvldzierŻalt1l zawicra ,'ię na czas o]trcślony lub nieokreślony.

4.

5.

6.

7.
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3. Wydanie lokalu uŹytkowego najemcy/dzierŻawcy t>razprzejęcie tego lokalu po okresie naj-
mu/ dzier żawy o dbywa si ę na po dstawie protoko łu zdaw czo - odbiorcze go.

4. WynajmującalWydzieżawiająca moŻe żądac, aby Najemca/Dzierżawca w ce\uzabezpiecze-
nia opłat złoŻył weksel lub poddał się rygorowi z art.777 k.p.c.

5. Najemca/DzierŻawca jest zobowiąZany do wpłaty kaucji w wysokości co najmnicj jednomie-
sięcznego czynszu najmu w dniu podpisania umowy' która zostanie zwrócona z chwiląroz-
więania rrmowy i pr zekazani a lokalu dla Społdzic 1 n i.

6. Kaucja jest nieoprocentowana.
7. Spółdzielni przysługuje prawo potrącenia z katrcji zaległych opłat zanajem (dzierŻawę).
8. Wszelkie prace adaptacyjne Najemca/DzierŻawca wykonuje we własnym zakresie i na wła-

sny koszt po wcześniejszym, pisemnym uzgodnieniu z Zarządem Spółdzielni, clryba ze stro-
ny postanowiąw umowie inaczej.

9. W przypadku wykonania prac remontowych przez Społdzielnię niezbędnych do funkcjono-
wania lokalu, Najemca/DzierŻawca zostanie obciążony poniesionymi kosztami. Formę i
okres spłat y kaŻdor azowo określ i Zarząd S p ółd zie lni.

10. Podnajem części lub całości lokalu jest mozliwy ty1ko za zgodąZarząduSpółdzielni.
1 1. Najemca/DzietŻawca nie otrzymuje zwrotu kosztów wykonanych prac adaptacyjnych.
12. W przypadku rozwiązania umowy najmuldzierżawy WynajmującalWydzierŻar,r,iając moze

ŻądaÓ przywrocenia lokalu do stanu pierwotnego przed przejęciem od najemcy/dzierżawcy.
Niespełnienie tego warunku zostanie odnotowane w protokole zdawczo-odbiorczym.

Rozdział 5
Dzierżawy tercnów

$8
W przypadku dzierŻawy terenów - przepisy niniejszego Regulaminu dotyczące naj-

mu/dzierŻawy lokali użytkowych stosuje się odpowiednio.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

se
Traci moc Regulamin wyłaniania dzierŻaurcow lokali użytkowych w zasobach Spół-

dzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo'' w Elblągu uchwalony przez Radę Nadzorcząw dniu 27
marca 2006 r.

s10
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Nadzolczą.

Elbląg, dnia 14'03.2011 r.


