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REGULAMIN

Spóldzielnia Najmu lokali uzytkowych stanowi4cych wlasno~é Spóldzielni
Mieszkaniowa
Mieszkaniowej w ~widniku
w ~widniku

Komórka
organizacyjna

FBU

Zal~cznik Nr 1 do Uchwaly Nr 19/2020
Rady Nadzorczej SpOkizielni z dnia 22.06.2020 r.

Regulamin najmu lokali u~ytkowych
stanowi~cych wIasno~ Spóldzielni Mieszkaniowej w ~widniku

Podstawa prawna
1. Statut Spo~dzieIni Mieszkaniowej w ~widniku;
2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spOldzielniach mieszkaniowych (tekstjednotity: Dz. U.
z 2018r., poz. 845 z pO±n. zm.);

Postanowienia ogólne
§1

Ilekroá w niniejszym regulaminie jest mowa

0:

1. SpOtdzielni natezy przez to rozumieá SpOldzielniç Mieszkaniowq w ~widniku.
2. Administracji
nale2y przez to rozumieô wla~ciw~ ze wzglçdu na polo~enie lokalu
uytkowego jednostkç organ izacyjn~ SpO~dzieIn i Mieszkaniowej w ~widniku- administracjç
osiedla.
3. Najemcy
nale~y przez to rozumieá osobç fizyczn~ lub prawn~ oraz jednostkç
—

—

—

organizacyjn~ nieposiadaj~c~ osobowo~ci prawnej.
4. Lokalu u~ytkowym nalezy przez to rozumieO samodzielny lokal, o innym przeznaczeniu
ni2 lokal mieszkalny stosownie do tre~ci przepisu art. 2 ust. 2 ustawy o wlasno~ci lokali, w
ktôrym prowadzi sic dziataIno~O uslugow~, handlowq, artystycznq lub inn~ dzialaIno~O o
funkcji niemieszkalnej.
—
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5. Regulaminie

—

nalezy przez to rozumieO Regulamin najmu lokali uzytkowych stanowi~cych

wIasno~ó SpO~dzieIni Mieszkaniowej w ~widniku.

Najem lokali u~ytkowych
§2
1. Najemcami lokali u~ytkowych mog~ byO osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki
organizacyjne nieposiadaj~ce osobowo~ci prawnej, którym przys~uguje zdoIno~O prawna,
nieposiadaj~ce wobec SpO~dzieJni zaleg~o~ci z tytulu zajmowania lokali uzytkowych lub
mieszkalnych.
2. Decyzj~ o wynajmie lokali u~ytkowych podejmuje Zarz~d.
3. Lokale mog~ byO wynajmowane na podstawie przetargu lub w uzasadnionych
przypadkach w trybie wyboru ofert b~d± z ,,wolnej r~ki”.
4. Wynajem lokalu u~ytkowego w drodze przetargu okre~Ia Regulamin organizowania I
przeprowadzania w Spoldzielni Mies kaniowej w ~widriiku przetargOw na wynajmowanle
lokali stanowiqcych w~asno~á SpOtdzieini.
5.

Wybor Najemcy z wolnej r~ki Zarz~d dokonuje w przypadku gdy np.:
~ parametry techniczne lokalu uzasadniaj~ dokonanie wyboru z wolnej r~ku;
> lokal usytuowany jest w podpiwniczeniu budynku;
> wplyn~ta jedna oferta najmu;

6. Informacje o lokalach uzytkowych przeznaczonych na wynajem umieszcza s~ na stronie
internetowej SpOtdzielni oraz na tablicy ogloszen w biurze SpO~dzieIni.
7. Zarz~d ma prawo odst~piá od procedury wynajmu Iokaiu uzytkowego w drodze przetargu
w przypadku, gdy dotychczasowy Najemca:
~ przedlo2y pisemn~ dekIaracj~ kontynuacji wynajmu lokalu w terminie 30 dni
przed uplywem terminu na jaki dotychczasowa umowa najmu zostala z nim
zawarta przez Spo~dzielni~;
> wyst~pi z pisemnym wnioskiem o zmianç dotychczas zajmowanego lokalu na
inny lokal u±ytkowy przeznaczony przez SpóldzieIni~ na wynajem, a co do
ktOrego nie zosta+a wszcz~ta procedura przetargowa;
> wyst~pi z wnioskiem o cesjç praw I obowi~zkOw z umowy najmu na osobç
wskazan~ we wniosku, z uwagi na zaprzestanie prowadzenia dziaIaIno~ci
b~d± z innych przyczyn, jednak z zaznaczeniem, ze w wynajmowanym lokalu
b~dzie prowadzona dzialaIno~O o takim samych charakterze;
7a.Zarzqd ma prawo odst~piO od procedury wynajmu Ioka~u u~ytkowego w drodze przetargu
gdy jest to uzasadnione szczegOlnymi okoIiczno~ciami zwiqzanymi z lokalem oraz
rachunkiem ekonomicznym Spo~dzieIni, a tak~e racjona~nym I efektywnym
gospodarowaniem jej mieniem.
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8. Zarzqd w zwi~zku z pisemn~ deklaracjq Najemcy, o ktOrej mowa w ust. 7, dokonuje
analizy przebiegu najmu w okresie trwania dotychczasowej umowy najmu oraz
przedstawia warunki najmu, w tym w szczegOIno~ci dotycz~ce stawk~ czynszu najmu z
uwzgI~dnieniem postanowieñ niniejszego Regulaminu w terminie 14 dni przed uplywem
terminu na jaki dotychczasowa umowa zosta~a zawarta z Najemc~ przez SpótdzieIni~.
9. Zawarcie umowy najmu lokalu u±ytkowego w trybie ust. 8, nastçpuje na podstawie decyzji
Zarz~du w terminie 7 dni przed uplywem terminu obowi~zywania dotychczasowej umowy.
10. Przedmiot najmu, prawa I obowi~zki stron, okres najmu oraz wysoko~O op~at okre~Ia
umowa

0

najem.

II. Zarz~d ustaIaj~c stawk~ za wynajem lokalu jak i warunki umowy, mo±e zastosowaá w

umowach najmu zmian~ wysoko~ci czynszu o ~rednioroczny wska±nik cen od towarôw I
uslug konsumpcyjnych za rok poprzedni z zaznaczeniem w umowie, ze waloryzacja nie
b~dzie stosowana w przypadku gdy wska±nik waloryzacji osi~gnie warto~O, ktOra
skutkowataby obni2eniem czynszu. Waloryzacja nast~puje w pierwszym kwarta~e kazdego
roku kalendarzowego. Waloryzowany czynsz nie wymaga wOwczas ka2dorazowej zmiany
umowy, co zawsze wymaga obopólnej zgody stron I Zarz~d wybieraj~c tak~ form~
waloryzacji czynszu bierze pod uwag~ rodzaj umowy, charakterystyk~ kontrahenta oraz
termin na jaki zosta~a zawarta.
12. Prace remontowo-adaptacyjne w wynaj~tym lokalu u~ytkowym Najemca wykonuje we
w~asnym zakresie I na wiasny koszt. Ewentualny zwrot kosztów za wykonane przez
Najemcç prace remontowe w lokalu, mote nast~piO wy~cznie za wcze~niej uzgodniony,
na pi~mie, ze SpôtdzieIni~ zakres prac podIegaj~cych zwrotowi.

Warunki i zasady zawierania umów najmu lokali
§3
1. Umowa najmu zawierana jest na czas nieokre~Iony. W przypadkach uzasadnionych
potrzebami SpOldzielni, charakterem dziaIa~no~ci Najemcy lub innymi przyczynami, umowa
moze byô zawarta na czas okre~Iony.
2. Zawarcie umowy najmu z Najemc~, ktôry zostal wy~oniony w wyniku przetargu, nast~puje
w terminie do 14 dni od daty zatwierdzenia protoko~u z przetargu przez Prezesa Zarz~du
Spoldzie~ni.
3. W przypadku wynajmu przedmiotowego lokalu z ,,wolnej r~ki”, na podstawie pisma
z~o~onego przez zainteresowanego, Najemca zobowiqzany jest do dokonania wplaty na
konto Spó+dzielni jednorazowej nieoprocentowanej kwoty (kaucji) w wysoko~ci ustalonej
przez Zarz~d Spó~dzieIni. Kwota ta stanowi zabezpieczenie na pokrycie naIezno~ci z tytuIu
najmu, przys~uguj~cych SpOtdzielni w dade przekazania lokalu przez Najemc~.
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4. Kwota o ktOrej mowa w ust.3, nie mote przekraczaO dwukrotno~ci mies~cznego czynszu
najmu za dany lokal u~ytkowy, obliczanego wediLug stawki czynszu obowi~zuj~cej w dniu
zawarcia umowy najmu.
5. Zwrot kwoty nastqpi w terminie jednego miesiqca od dnia przekazania lokalu przez
Najemcç, pa potr~ceniu naIe~no~ci przys~uguj~cych SpOtdzielni wobec Najemcy z tytu~u
najmu lokalu.
§4
1. Wydanie Ioka~u Najemcy nastçpuje na podstawie obustronnie podpisanego protokolu
zdawczo-odbiorczego stanowi~cego podstawç dia ustalenia stanu technicznego lokalu.
2. Najemca lokalu u2ytkowego zobowi~zany jest uiszczaO czynsz oraz pozosta~e op~aty
wynikaj~ce z umowy najmu na podstawie wystawionej i
okre~onym terminem zaptaty, na konto Spó~dzieIni.

otrzymanej faktury VAT z

3. Za datç zaptaty uznaje si~ dat~ uznania rachunku bankowego Spô~dzieIn~.
4. Od niezaptaconych w terminie naIe~no~ci SpO~dzieInia ma prawo naliczyO odsetki
ustawowe za opó±nienie lub odsetki ustawowe za opá±nienie w transakcjach handlowych.
5. Zmiana zakresu dzia~aIno~ci prowadzonej przez Najemc~ w wynajmowanym lokalu
u2ytkowym wymaga pisemnej zgody Zarz~du.
6. SpO~dzieIni przys~uguje prawo do zmiany wysoko~ci czynszu najmu bez konieczno~ci
wypowiadania warunkôw umowy. W uzasadnionych przypadkach zasady zmiany
wysoko~ci czynszu mote okre~IiO umowa najmu chyba, ze zmiana wysoko~ci czynszu
wynika ze zmiany naIe2no~ci publiczno-prawnych (np. podatek od nieruchorno~ci, podatek
VAT, oplata za wieczyste u~ytkowanie gruntu, oplata za wywOz nieczysto~ci ) lub innych
op~at niezaIe~nych ad Spó~dzielni.
7. SpO~dzieInia mo2e zobowi~zaO Najemcç lokalu do zawarcia bezpo~redniej umowy z
odbiorc~ nieczysto~ci odpadów.
-

§5

Postanowienia koiicowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem i umow~ z Najemc~ maj~ zastosowanie
odpowiednio przepisy ustawy a spO~dzieIniach mieszkaniowych, ustawy prawo spOldzielcze,
ustawy kodeksu cywilnego, Statutu Spôldzielni oraz innych aktów normatywnych.
§6
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Niniejszy Regulamin zostal przyjçty przez Zarz~d, uchwalony przez Radç Nadzorcz~ Spôldzielni
Mieszkaniowej w ~widniku w dniu 22.06.2020 r., Uchwal~ Nr 19/2020, z moc~ obowi~zuj~c~
od dnia uchwalenia.

Opracowal: Specjalista ds.
lokali u~y’tkowych
Monika Cze ‘onka

Sprawdzil pod wzglçdem
formalnym: Radca Prawny
Krzysztof Kçdziora

Zatwierdzila: Rada Nadzorcza
Sekretarz Rady
Przewodnicz4cy Rady
Nadzorczej
Nadzorczej
Jan Pyszniak
Konrad Sawicki
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