
IvOPIA NADZOROWANA 

Zarz^dzenie Nr ... .^^..^../GN/lOll 
Prezydenta Miasta Shipska 

z dnia /}A..Of:t^.^.^.t?t?.'..... 2012 r. 

wsprawie trybu i szczegolowych warunk6w najmu lokali uzytko 
w budynkach stanowiycych wlasnosc Miasta Slupska. 

znajdujycych si? 

Na podstawie art.30 ust.l i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzydzie gmiimym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, 
Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 
poz.1568, z 2004r., Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 
poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, 
Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, 
Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz.675, z 2011r. 
Nr 21 poz.113, Nr 117 pod poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281 , 
z 2012r. poz. 567), art. 25 ust.l ustawy z dnia 21 styc2aiia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomosciami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102 poz. 651, Nr 106 poz. 675, Nr 
143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz.1307, Nr 200 poz. 1323; z 201 Ir. Nr 64 poz. 341, 
Nr 106poz.622, Nr 115 poz. 673, Nr 129 poz. 732, Nr 130 poz. 762, Nr 135 poz. 789, Nr 163 
poz. 981, Nr 187 poz. 1110, Nr 224 poz. 1337), uchwaiy Nr XVII/229/11 Rady Miejskiej w 
Slupsku z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie zasad gospodarowania lokalami uz3dk;owymi 
w miescie Slupsku 

iiarzydzam, co nast?puje: 

R O Z D Z I A L I 

D E F I N I C J E 

§ 1 

Ilekroc w zarzydzeniu mowa jest o: 

1) Wynajmujycym - rozumie si? przez to Miasto Slupsk, 

2) Zarzydcy - nalezy przez to rozumiec podmiot zarzydzajycy zasobem lokali miasta Shipska 
w ramach podpisanej z Miastem umowy o zarzydzanie, 

3) Organizatorze - nalezy przez to r(3;?umiec Zarzydc?, 

4) Wnioskodawcy - rozumie si? prze?: ro osob? fizyczn% prawnzî  b ^ jednostk? organizacyjny 
nieposiadajycyosobowosci prawnej, '̂ Tiioskujy^cq^o wynaj?cie lokalu uzytkowego w trybie 
bezprzetargowym, 

5) 0ferencie - rozumie si? przez to osob? flzyczn^ prawny bydz jednostk? organizacyjnzt 
nieposiadajycy osobowo^ci prawnej :Azyst?pujycy do przetargu, 
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6) Lokalu uzytkowym - rozvimie si? przez to lokal uzytkowy,w tym garaz, boks garazowy, 
boks motocyklowy, piwnic?, budynek wolnostoj^cy, 

7) Przetargu - rozumie si? przez to przetarg na najem lokalu uzytkowego, ktory moze bye 
ustny lub pisemny nieograniczony lub ograniczony, 

8) Stawce czynszowej netto - rozumie si? przez to stawk? czynszow^ za 1 m^ powierzchni 
uzytkowej lokalu nie uwzgl?dniaj^c^podatku od towar6w i uslug, 

9) Czynszu netto - rozumie si? przez to iloczyn stawki czynszowej netto i powierzchni 
uzytkowej lokalu, 

10) Czynszu brutto - rozumie si? przez to czynsz netto powi?kszony o wysokosc podatku od 
towarow i uslug. 

11) Kosztach eksploatacyjnych - rozumie si? przez to koszty utrzjmiania lokalu obci£|zaj^ce 
Wynajmuj^cego, ustalane proporcjonalnie do powierzchni uzytkowej lokalu w stosunku do 
powierzchni uzytkowej wszystkich lokali w danym budynku. Przez koszty utrzymania lokalu, 
rozumie si? w szczegolnosci : koszty konserwacji, koszty zarz^dzania nieruchomosci^ 
wspoln^ wynikaJE^ce z uzytkowania lokalu, obejmuj^ce w szczegolnosci zaliczki na fundusz 
remontowy, koszty administrowania, utrzymania zieleni oraz optaty niezalezne od wlasciciela 
miedzy innymi oplaty za dostawy do lokalu energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, 
gazu, wody oraz odbior sciekow odpadow i nieczystosci cieklych, 

12) Dzialalnosci non profit - rozumie si? przez to prowadzenie przez najemc? dzialalnosci 
innej niZ gospodarcza lub dzialalnosci gospodarczej, o ile wszystkie dochody z niej osi^ane 
najemca przeznacza na swoj^ dziaialnosc statutow^. 

ROZDZIAL II 

WARUNKI UMOWY 

§ 2 

Istotne warunki umowy 

1. Umow? najmu lokalu uzytkowego zawiera si? w formic pisemnej : 

1) na czas nieoznaczony z mozliwosci^ wypowiedzenia jej przez kazd^ ze stron za 
dwumiesi?cznym okresem wypowiedzenia, z zastrzezeniem punktu 2, 

2) umowy najmy z poslami na Sejm RP, senatorami RP lub poslami do Parlamentu 
Europejskiego zawiera si? na czas oznaczony, nie dluzszy niz czas sprawowania mandatu. 

2.Osoba uprawniona do zawarcia umowy najmu obowi^zana jest przed dniem jej zawarcia: 

U R i M * W t & l S K I D Y R E K T O g , W Y O Z I ^ « ' < ' " ' ' ^ ' ' ^ » 

7S.-200 S t U P S K 3 ^ ^ ^ i^M^J^^U^ fot. Zb5rZ§^.i«)wska-Sl5ftcowska 

,e,. 8423 236. fax 042 35 83 



KOPIA NADZOROWANA 

1) dostarczyc Wynajmuj^cemu aktualny odpis z Krajowego Rejestru S^dowego (ewidencji 
dzialalnosci gospodarczej) wlasciwy dla formy prawnej prowadzonej dzialalnosci, 
w przypadku spolki cywilnej - umow? spolki oraz zaswiadczenie o wpisie do ewidencji 
kazdego wspolnika, 

2) dostarczyc Wynajmuj^cemu zaSwiadczenia o nie zaleganiu z zaplat̂ ^ podatkow (oplat) na 
rzecz organow podatkowych wtasciwych dla miejsca zamieszkania/siedziby, oraz 
prowadzenia dzialalnosci. Jezeli w zaSwiadczeniu nie okreslono daty jego waznosci, to 
zaiwiadczenie uwaza si? za wazne, o ile zostalo wydane nie wczesniej niz 30 dni przed dniem 
zawarcia umowy, 

3) zlozyc oswiadczenie o nie zaleganiu z zaplat̂ ^ naleznosci wynikaj^cych z zawartych umow 
lub naliczanych z tytuhi bezumownego uzytkowania, kt6rych przedmiotem jest 
lokal/nieruchomosc stanowi^cy(-a) wlasnosc Miasta Slupska lub pozostaj^cy(-a) w zasobach 
lokalowych zarz^zanych / administrowanych przez Zarz^dc?, a w przypadku zawartego 
porozumienia w sprawie ratalnej splaty wierzytelnosci zwi^zanej z najmem lokalu 
uzytkowego, oswiadczenie podmiotu z ktorym zawarte jest porozumienie o prawidlowjon 
wywi^zywaniu si? z jego postanowien, 

4) wplacic kaucj? nie podlegaj^c^ oprocentowaniu w wysokosci 300% czynszu netto, kt6ra 
w przypadku nie uiszczenia przez Najemc? naleznosci wynikaj^cych z zawartej umowy, 
zaliczona zostanie przez Wynajmuj^cego na poczet powstalych zaleglosci. 

3. Zmiana funkcji lokalu uzytkowego w calosci lub w cz?sci jest dopuszczalna za pisenrn^ 
zgod^ Wynajmuj^cego okreslaj^c^ warunki zmiany. 

4. Wynajmuj^cy lub osoba przez niego upowazniona jest uprawniona do dokonywania kontroli 
w lokalu uzj^kowym celem sprawdzenia czy Najemca w sposob nalezyty 
i prawidlowy wywi^uje si? z postanowien umowy najmu. 

1. Najemca lokalu uzytkowego zobowi^any jest do uiszczania czynszu za najem lokalu 
uzytkowego z gory do dnia 10 kazdego miesiq^ca na rachimek bankowy Wynajmuj^cego 
(o dotrzymaniu terminu dokonania wplaty decyduje data wplywu na rachunek 
Wynajmuj^cego). 

2. W przypadku nie uiszczenia czynszu w terminie, Wynajmuj^cy b?dzie naliczal ustawowe 
odsetki za zwtok?. 

3. Waloryzacja czynszu dokonywana b?dzie narastaj^co raz w roku pocz^wszy od dnia 
1 kwietnia danego roku, o roczny wskaznik wzrostu cen towarow i ushig konsumpcyjnych 
ogloszony przez Prezesa Glownego Urz?du Statystycznego za rok kalendarzowy 
poprzedzaj^y rok, w ktorym dokonuje si? waloryzacji. 

§ 3 

CZYNSZ I O P L A T Y 
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4. Decyzj? o ods^pieniu od waloryzacji stawki czynszu netto, o ktorej mowa w ust. 3 
w danym roku kalendarzowym podejmuje Prezydent Miasta Slupska w drodze odr?bnego 
zarz^dzenia, okreslaj^c w nim wyiqczenia przedmiotowe lub podmiotowe. 

5. Oprocz czynszu za najem lokalu uzytkowego Najemca zobowi^zany jest uiszczac: 

1) zaliczki tytulem oplat z tytulu kosztow eksploatacyjnych w wysokoSci okreslonej 
kazdorazowo w fakturze, na podstawie danych uzyskanych od zarz^cy budynku. WF>lacone 
zahczki b?d^ okresowo rozliczane na podstawie danych rzeczywistych przedstawionych przez 
zarz^dc? budynku, 

2) podatek od nieruchomoSci zgodnie z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i oplatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z pozn. zm.), 
w wysokosci wynikaj^cej z aktualnie obowicjzuj^cej uchwaiy Rady Miejskiej w Shipsku 
i w sposob w niej okreslony. 

6. Najemca mo±e zawierac indywidualne umowy na wywoz nieczystoSci statych i cieklych 
oraz na dostarczanie mediow, z podmiotem koncesjonowanym pod warunkiem istnienia 
prawnych i technicznych warunkow do ich zawarcia i po uzyskaniu zgody zarz^dcy budynku, 
jezeli jest on stronê ^ zawartej umowy z podmiotem swiadcz^c)mi ushigi w tym zakresie. 
Najemca zobowi^zany jest do dostarczenia Wynajmuj^cemu umow, o kt6rych mowa w ci^gu 
14 dni od daty ich zawarcia. 

1. Wplacona przez Najemc? kaucja moze zostac zaliczona na poczet zadluienia jeden raz 
w c i ^ u roku kalendarzowego. 

2. Najemca zobowi^any jest uzupelnic kaucj? do kwoty, o kt6rej mowa w § 2 ust. 4 pkt 4 
niniejszego zarz^dzenia w terminie 30 dni, licz^c od dnia otrzymania od Wynajmuj^ego 

^ pisemnego powiadomienia o wysokosci kwoty, o jak^ nalezy uzupelnic kaucj?, pod rygorem 
wypowiedzenia przez Wynajmuj^cego umowy najmu. O dotrzymaniu terminu dokonania 
wplaty decyduje data wplywu na rachunek Wynajmuj^cego. 

3. Z chwilq zwrotu lokalu uzytkowego na podstawie protokolu zdawczo - odbiorczego kaucja 
zostanie pomniejszona o kwot? ewentualnego zadhizenia i po rozliczeniu zwr6cona Najemcy. 

Najemca zobowi^zany jest, w czasie trwania umowy najmu do: 

1) dokonywania na wlasny koszt biez^cych remontow i napraw lokalu uzytkowego 
niezb?dnych do utrzymania go w nalezytym stanie technicznym, a w szczegolnosci: 

§ 4 

K A U C J A 

§ 5 

B I E Z ^ C E R E M O N T Y I NAPRAWY L O K A L U 
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a) malowania pomieszczen, 

b) naprawy tynkow scian i sufitow, 

c) wykonywania napraw i biez^cej konserwacji urz^dzen wewn^trz lokalu uzytkowego oraz 
ich wymiany, 

d) konserwacji i naprawy podlog, posadzek, wykladzin podlogowych, 

e) naprawy i konserwacji Sciennych okladzin ceramicznych, szklanych i innych 
w pomieszczeniach, w ktorych ŝ^ zamontowane, 

f) biez^cej konserwacji i remontow stolarki okiennej i drzwiowej, 

g) naprawy i wymiany elementow Slusarki budowlanej, 

h) wymiany osprz^tu oraz zabezpieczen instalacji elektrycznej w lokalu uzytkowym 
z wyl^czeniem wymiany przewodow, 

i) konserwacji, naprawy i wymiany grzejnikow wody przeplywowej (gazowych, 
elektrycznych, w?glowych), podgrzewaczy wody, mis klozetowych, zlewow 
(zlewozmjwakow, umywalek) wraz z syfonami, baterii i zaworow czerpalnych, oraz innych 
urz^dzeii sanitamych, w ktore wyposazony jest lokal uzytkowy, 

j ) naprawy etazowego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zostalo ono 
zainstalowane przez WynajmuJE^̂ cego, lub na jego koszt - takze jego wymiany, 

k) usuwania niedroznosci przewodow odplywowych od urz^dzen sanitamych do pionow 
zbiorczych. 

2) usuwania wszelkich szkod powstalych z jego winy, 

3) utrzymania lokalu uzytkowego i jego otoczenia w nalezytym stanie sanitamo -
porz^dkowym okreslonym odr?bnymi przepisami, 

4) przestrzegania zasad wspolzycia spolecznego oraz regulaminu porz^ku domowego. 

1.Najemca zobowiqzany jest kazdorazowo do uzyskania zgody Wynajmuj^cego na 
przeprowadzenie prac remontowych lub ulepszenie w lokalu uzytkowym. Zgoda nie jest 
wymagana w przypadku wykonywania prac, o ktorych mowa w § 5 niniejszego zarz^dzenia. 

§ 6 

R E M O N T Y I ULEPSZENIA L O K A L U 

PI Zwvci^stwa 3 
76-200 S t U P S K 

tel. 8423 236. fax 042 35 83 

Strona 5/20 



KOPIA NADZOROWANA 

2. W przypadku biez^cych remontow i napraw lokalu, Najemcy nie przyshiguje roszczenie 
wobec Wynajmuj^cego o zwrot poniesionych nakladow z tego tytulu, zarowno w trakcie 
trwania stosunku najmu jak i po jego ustaniu. 

3. W przypadku dokonania remontu lub ulepszenia, z wyj^tkiem prac remontowych 
okreslonych w § 5 ,bez zgody Wynajmuj^cego Najemca zobowi^zany jest do zaplaty kary 
umownej w wysokosci 100% czynszu brutto w terminie 14 dni od daty powiadomienia 
Najemcy o stwierdzeniu wykonania remontu lub ulepszenia bez zgody Wynajmuja^cego. 

1. Umowa zawarta na czas nieoznaczony moze zostac: 

1) wypowiedziana przez kazd^ ze stron umowy z zachowaniem dwumiesi§cznego okresu 
wypowiedzenia dokonanego na koniec miesi^ca kalendarzowego, 

2) wypowiedziana przez Wynajmuj^cego z przyczyn okreslonych w ust. 3, 

3) rozwiqzana za porozumieniem stron w kazdym czasie. 

2. Umowa zawarta na czas oznaczony: 

1) wygasa z uplywem okresu, na jaki zostala zawarta, 

2) moze zostac wypowiedziana przez Wynajmuj^cego z przyczyn okreslonych w ust. 3, 

3) moze zostac rozwi^ana za porozumieniem stron w kazdym czasie. 

3. Wynajmuj^cy bez zachowania okresu wypowiedzenia i bez uprzedniego upomnienia 
Najemcy z zastrzezeniem pkt 2, 6, 8 i 9 wypowiada umow? najmu, jezeli Najemca: 

1) nie przyj^ do stosowania zwaloryzowanych stawek czynszowych netto i/lub oplat za 
swiadczenia dodatkowe, 

2) dopuszcza si? opoznienia w zaplacie naleznosci, okreslonych umowq, co powoduje 
zaleglosci rowne co najmniej dwumiesi?cznemu czynszowi, liczonemu wraz z opiatami za 
swiadczenia dodatkowe i naleznymi odsetkami za opoznienia, 

3) zmienil przeznaczenie lokalu uzytkowego lub jego cz?sc bez zgody Wynajmujqcego, albo 
zaprzestal prowadzenia w nim dzialalnosci, 

4) prowadzi w lokalu uzytkowym iim% dziaialnosc niz okreslona w umowie, 

5) podnajq,} lub oddal do bezplatnego uzytkowania caly lokal uzytkowy lub jego cz?Sc bez 
zgody Wynajmuj^cego, 

§ 7 

WYPOWIEDZENIE UMOWY 
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6) wykroczyl w sposob raz^cy przeciwko postanowieniom porz^dku domowego, lub czyni 
u c i ^ i w y m korzystanie z lokali przez innych najemcow, o ile Wynajmuj%cy przynajmniej 
jeden raz upomnial Najemc?, ze razqco naruszyi on postanowienia porz^dku domowego lub 
czyni uciqzliwym korzystanie z lokali przez innych najemcow, 

7) bez zgody Wynajmuj^cego dokonal remontu lub ulepszenia lokalu uzytkowego 
z wyjqtkiem prac remontowych okreslonych w § 5 pkt 1 niniejszego zarz^dzenia, 

8) nie uzyskal zgody Wynajmuj^cego, o ktorej mowa w § 6 ust.l niniejszego zarzi^dzenia, 

9) nie wykonuje w lokalu uzytkowym prac, o ktorych mowa w § 5 pkt 1, o ile Wynajmuj^cy 
powiadomil Najemc?, ze stwierdzil fakt nie wykon5rwania przez niego tych prac, 

10) w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia nie uzupelnil kaucji do 
wysokosci okreSlonej w § 2 ust. 4 pkt 4 niniejszego zarz^dzenia, 

11) zawarl w skladanych oswiadczeniach dane niezgodne ze stanem faktycznym 
i niezgodnosc ta zostala stwierdzona przez Wynajmuj^cego. 

4. Postanowienia ust. 3 pkt 9 niniejszego paragrafu stosuje si? odpowiednio w sytuacji, gdy 
Najemca nie usuwa szk6d powstalych z jego winy oraz gdy utrzymuje lokal uzytkowy i jego 
otoczenie w nienalezytym stanie sanitamo - porz^dkowym oraz nie przestrzega zasad 
wspolzycia spolecznego oraz regulaminu porz^dku domowego. 

5. W przypadku wypowiedzenia przez Wynajmuj^cego umowy, z ktorejkolwiek przyczyny 
wymienionej w ust. 3 i 4, Najemca zobowi^any jest rozliczyc si? z Wynajmuj^cym, oproznic 
wynajmowany lokal uzytkowy z osob i rzeczy, a nast?pnie przekazac go protokolem 
zdawczo-odbiorczym w terminie wyznaczonym przez Wynajmuj^cego. 

6. Nie przekazanie lokalu uzytkowego protokolem zdawczo-odbiorczym przez 
dotychczasowego Najemc? w wyznaczonym terminie, daje Wynajmuj^emu prawo do 
podj?cia dzialan umozliwiaj^cych eksmisj? z lokalu uzytkowego. 

7. Uzywanie lokalu uzytkowego po uplywie terminu obowi^ywania umowy, stanowi okres 
bezumownego korzystania z tego lokalu przez dotychczasowego Najemc?. 

8. W okresie, o ktorym mowa w ust. 7, bezumowny uzytkownik lokalu uzytkowego 
zobowi^zany jest do uiszczenia z gory do dnia 10 kazdego miesi^ca (o dotrzymaniu terminu 
dokonania wplaty decyduje data wplywu na rachunek Wynajmuj^cego) nizej wymienionych 
naleznosci w wysokosci okreslonej jednostronnie przez Wynajmuj^cego: 

1) odszkodowania z tytulu bezxmiownego korzystania z lokalu uzytkowego, w wysokoSci 
150 % czynszu brutto uiszczanego do dnia obowi^zywania umowy najmu, jednak nie mniej 
niz 150 % czynszu brutto obliczonego przy zastosowaniu podstawowych stawek 
czynszowych netto wynikaj^cych z odr?bnych przepisow, 

2) oplat za swiadczenia dodatkowe, o ktorych mowa w § 3 ust. 5 pkt 1 .niniejszego 
zarz^dzenia. 
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9. Jezeli wladanie lokalem uzytkowym zgodnie z przeznaczeniem, okreslonym w umowie, 
staje si? niemozliwym przez okres dluzszy niz 30 dni, to kazda ze stron moze wypowiedziec 
umow?, bez zachowania okresu wypowiedzenia, za uprzednim 14-dniowym pisemnym 
powiadomieniem. 

10. Przy zachowaniu postanowieh § 6 niniejszego zarz^dzenia, Najemca zobowi^zuje si? 
przekazad protokolem zdawczo - odbiorczym Wynajmuj^cemu lokal uzytkowy w stanie 
niepogorszonym. 

11. Jezeli w wyniku rozwiqzania umowy najmu, Najemca przekaze Wynajmuj^cemu lokal 
uzytkowy w stanie irmym niz okreSla to ust. 10 i zostanie to potwierdzone w protokole 
zdawczo - odbiorczym, nawet niepodpisanym przez Najemc?, to Wynajmuj^cy o b c i ^ 
Najemc? kosztami poniesionymi na przywrocenie lokalu uzytkowego do stanu istaiej^cego w 
dniu zawarcia umowy najmu, przy uwzgl?dnieniu zuzycia lokalu uzytkowego b?d^cego 
nast?pstwem jego prawidlowego uzj'wania. 

§ 8 

PODNAJEM 

1. Do zawarcia umowy skutkuj^cej podnajmem lokalu uzytkowego w zakresie okreslonym 
w ust. 2 oraz eksponowania w lokalu uzytkowym znaku towarowego podnajemey konieczna 
jest zgoda Wynajmuj^cego. 

2. Wynajmuj^cy, moze wyrazic zgod? na podnaj?cie przez Najemc? osobie trzeciej cz?Sci 
lokalu uzytkowego, nie wi?kszej niz 50 % calkowitej jego powierzchni lokalu uzytkowego. 

3. Najemcy nie przysluguje prawo do oddania w bezplatne uzytkowanie lokalu uzytkowego. 

4. Wyrazenie zgody na podnajem lokalu uzytkowego w zakresie ust. 2 wymaga podpisania 
stosownego aneksu do umowy najmu w cz?sci dotycz^cej obowi^j^cego czynszu. 

5. Najemca jest zobowi^zany do kazdorazowego przedkladania Wynajmuj^cemu nowej 
umowy podnajmu lub innej skutkuj^cej podnajmem lokalu uzytkowego lub jego cz?sci 
zawieranej z tym samym lub innym podnajemey celem zawarcia aneksu do umowy najmu, 
o ktorym mowa w ust. 4, pod rygorem wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania okresu 
wypowiedzenia. 

6. Stawka czynszowa netto, ustalana przez Najemc? dla podnajemey nie moze bye nizsza od 
stawki czynszowej netto obowi^uj^cej Najemc? i nizsza niz 130 % podstawowej stawki 
czynszowej najmu netto za 1 m ^ powierzchni uzytkowej lokalu okreSlonej przez Prezydenta 
Miasta Slupska odr?bnym zarz^dzeniem. 

Pi Zwyc'^stwB ^ 
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§ 9 

ZMIANA DZIALALNOSCI 

1. Dopuszcza si? mozliwosc zmiany w calosci lub w cz?sci rodzaju dzialalnosci prowadzonej 
w lokalu uzytkowym przez Najemc?, z zastrzezeniem ust. 3 niniejszego paragrafu. 

2. Zmiana rodzaju dzialalnosci, wymaga zgody Wynajmuj^cego i podpisania aneksu do 
umowy najmu lokalu uzytkowego. 

3. Nie dopuszcza si? zmiany rodzaju dzialalnosci prowadzonej w lokalu uzytkow)mi 
wynaj?tym w trybie bezprzetargowym na dziaialnosc non profit. 

§10 

DOPISANIE WSPOLNAJEMCY 

1. Wynajmuj^cy moze wyrazic zgod? na dopisanie do umowy najmu lokalu uzytkowego, 
w charakterze wspoinajemcy, osob bliskich najemcy tj. wspolmalzonka, dzieci wtasnych 
(przysposobionych), rodzenstwa, rodzicow najemcy (wspolmalzonka), dziadkow najemcy 
(wspoimatzonka), wnukow najemcy (wspolmalzonka), zi?ci6w, synowych najemcy z chwil^_ 
udokumentowania pokrewiehstwa/powinowactwa oraz pod wanmkiem prowadzenia 
dzialalnosci gospodarczej potwierdzonej wpisem do wlasciwego rejestru/ewidencji 
uprawniaj^cej do prowadzenia dzialalnosci o profilu zgodnym z obecnie prowadzon^ 
dzialalnosci^ w lokalu uzytkowym. 

2. Dopisanie wspoinajemcy do umowy najmu lokalu uzytkowego nast?puje w drodze aneksu 
do umowy. 

§11 

OBNIZENIE STAWKI C Z Y N S Z O W E J N E T T O 

1. Wynajmujq^cy, na wniosek Najemcy, moze wyrazic zgod? na zastosowanie stawki 
podstawowej, w wysokosci kosztow eksploatacyjnych: 

1) w okresie od dnia podpisania umowy najmu lokalu uzytkowego do dnia rozpocz?cia 
dzialalnosci w lokalu uzytkowym, jednak nie dhizej niz przez okres 30 dni kalendarzowych, 

2) przez okres wykonywania przez siebie remontu lub ulepszen lokalu uzytkowego, jednak 
przez okres nie dluzszy niz 90 dni. 

2. Na wniosek Najemcy, termin stosowania stawki podstawowej w przypadku, o ktorym mowa 
w ust. 1 pkt 1, Wynajmuj^cy moze wydluzyc maksymalnie o kolejne 30 dni kalendarze, o ile 
Najemca udokumentuje, ze z przyczyn od niego niezaleznych nie mogl rozpocz^d 
dzialalnosci w lokalu uzytkowym. 

n ^ v ^ S s . . ^ - ^ - ^ ^ 



KOPIA NADZOROWANA 

3.D0 czasu wyrazenia przez Wynajmuj^cego zgody na zastosowanie stawki podstawowej 
w wysokosci kosztow eksploatacyjnych przez okres, o ktorym mowa w ust.l i 2 Najemca jest 
zobowi^any uiszczac czynsz wg stawki czynszowej netto w dotychczasowej wysokosci. 

§ 1 2 

1. W okresie prowadzenia przez miasto Slupsk bÊ dz na jego zlecenie prac remontowych lub 
inwestycyjnych pasa drogowego, Wynajmuj^cy na wniosek Najemcy moze wyrazid zgod? na 
czasowe obnizenie stawki czynszowej netto za najem lokalu uzytkowego usjliaowanego 
w budynku polozonym przy tym pasie drogowym. 

2. Czasowe obnizenie stawki czynszowej netto stosuje si? gdy zachodzi, co najmniej jedna 
z miej wymienionych przeslanek: 

1) remont pasa drogowego trwa dluzej niz 30 dni, 

2) remontem obj?ty jest odcinek pasa drogowego o dhigosci powyzej 50 m, 

3) w wyniku prowadzonych robot wstrzymano ruch pojazdow kotowych lub ruch dla 
pieszych. 

3. Dotychczas obowi^uj^ca stawka czynszowa netto za najem lokalu uzytkowego ulega 

obnizeniu do wysokosci: 

1) 50% w przypadku, gdy zakres wykonywanych robot remontowych b^dz inwestycyjnych 
obejmuje caly pas drogowy wyt^czaj^c tym samym ruch kotowy i/lub pieszy, 

2) 40 % w przypadku, gdy zakres wykonywanych robot remontowych b^dz inwestycyjnych 
obejmuje wyt^czenie cz?sc pasa drogowego przeznaczonego dla ruchu pieszego, 

3) 30 % w przypadku, gdy zakres wykonywanych robot remontowych b^dz 

inwestycyjnych obejmuje wylqczenie cz?sc pasa drogowego przeznaczonego dla ruchu 
kotowego. 

4. Czynsz netto po zastosowaniu obnizki nie moze bye nizszy niz koszty eksploatacyjne. 

5. Obnizenie stawki czynszowej netto nie zwalnia z obowi^ku uiszczenia podatku od 
towarow i uslug w wysokosci przed zwolnieniem. 

m"^^ MIEJSKl 
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§ 1 3 

PONOWNE ZAWARCIE UMOWY NAJMU 

1. Wynajmujycy moze wyrazic zgod? na ponowne zawarcie umowy najmu lokalu 
uzytkowego w terminie do trzech miesi?cy od daty jej rozwiqzania, jezeli przyczyny. 
rozwi^zania umowy najmu bylo zadluzenie Najemcy, ktory zajmuj^c lokal uzytkowy bez 
tytulu prawnego splacil w caloSci zalegl^ wierzytelnosc wraz z naleznymi odsetkami 
w WW. terminie. Za dat? splaty calosci zaleglej wierzytelnosci, o ktorej mowa w niniejszym 
paragrafie, przyjmuje si? dat? wplywu na rachunek bankowy Wynajmuj^cego ostatniej wplaty 
stanowi^cej o przedmiotowej spiacie. 

2. Dopuszcza si? mozliwosc odmowy przywrocenia tytulu prawnego do lokalu uzytkowego 
w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, jezeli w wyniku prowadzonej dzialalnosci 
naruszane s ^ y l y zasady wspolzycia spolecznego lub regulaminu porz^dku domowego oraz 
jezeli jest to zgodne z zasadami racjonalnego gospodarowania zasobem lokalowjnm miasta 
Slupska. 

R O Z D Z I A L i n 

R E G U L A M I N P R Z E T A R G U 

P R Z E P I S Y O G O L N E 

§14 . 

Przedmiot przetargu 

1. Organizator nie moze zlecic organizacji i przeprowadzania przetargow innym podmiotom. 

2.0rganizator kazdoreizowo przedstawia Dyrektorowi Wydziahi Gospodarki 
Nieruchomosciami Miasta Slupska informacj? o wynikach przetargu. W przypadku 
stwierdzenia nieprawidlowosci, Dyrektor Wydzialu Gospodarki NieruchomoSci bez zb?dnej 
zwloki informuje o nich w formic pisemnej Prezydenta Miasta Shipska. 

3. Wykaz lokali uzytkowych przeznaczonych do wynaj?cia w drodze przetargu sporzqdza 
Organizator i podaje do publicznej wiadomosci przez okres 21 dni, poprzez wywieszenie go 
na tablicach ogloszeh: 

1) Urz?du Miejskiego w Slupsku, zwanego dalej Urz?dem, 

2) w siedzibie Organizatora. 

4. Informacj? o wywieszeniu wykazu podaje si? do publicznej wiadomosci przez ogloszenie 
w prasie lokalnej oraz na stronie mtemetowej Urz?du oraz Organizatora. 

URZiVD MIEJSKl 
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KOPIA NADZOROWAN^ 

5. W wykazie okresla si? odpowiednio adres lokalu uzytkowego, powierzchni? lokalu 
uzytkowego, wysokosc wadium, cen? wywolawcz^ czynszu za lokal uzytkowy, informacj? 
o przeznaczeniu lokalu uzytkowego do wynaj?cia oraz inne dane uznane przez Organizatora 
za istotne, informacj? o prognozowanych kosztach utrzymania cz?sci wspolnych. 

6. Na kazdym z lokali uzytkowych przeznaczonych do wynaj?cia nalezy umiescic 
w widocznym miejscu informacje o przeznaczeniu lokalu uzytkowego do wynaj?cia oraz 
o sposobie uzyskiwania szczegolowych danych z tym zwi^zanych. 

7. Wykaz lokali uzytkowych przeznaczonych do wynaj?cia w trybie przetargu tworzy si? 
z wolnych lokali uzytkowych. 

8. Bez podawania przyczyny, najpozniej na 7 dni kalendarzowych przed date^ przetargu, 
Organizator moze odst^ic od przeprowadzenia przetargu w calosci lub na poszczegolne 
lokale uzytkowe. 

9. Informacje zawarte w wykazie mogq bye uaktualniane nie pozniej niz 3 dni przed daty 
przetargu z tym, ze aktualizacja nie moze poiegac na skreSleniu lub dopisaniu lokalu 
uzytkowego, a jedynie na usuni?ciu oczywistych pomylek dotyczycych w szczegolnosci 
zmiany powierzchni, stanu technicznego lokalu uzytkowego czy tez wlasnosci budynku. 

1 .Organizator przeprowadza post?powanie w sprawie najmu lokali uzytkowych w formie : 

1) przetargu ustnego nieograniczonego 

2) przetargu ustnego ograniczonego 

3) przetargu pisemnego nieograniczonego 

4) przetargu pisemnego ograniczonego. 

2. Przetarg przeprowadza si? w miejscu i terminie ustalonym przez Organizatora, jednak nie 
rzadziej niz raz na dwa miesiyce. 

3. Wadium wnoszone jest w pieni^dzu. Wysokosc wadium ustala Organizator w wysokosci 
nie nizej niz 5% i nie wyzszej niz 20% ceny wywolawczej czynszu za najem lokali 
uzytkowych. 

4. Nie dopuszcza si? przeznaczenia do wynaj?cia w trybie przetargu lokalu uzj^kowego, 
w ktorym nadal prowadzona jest dziaialnosc. 

l .W post?powaniu prowadzonym przez Organizatora w trybie przetargu udzial moze brad 
Oferent, jezeli w okreslonym terminie wplaci wadium w wysokosci ustalonej zgodnie ze 
stawkami okreslonymi w ogloszeniu o przetargu. 

§ 1 5 

§16 
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2. Nie dopuszcza si? do przetargu na dany lokal uzytkowy Oferenta, kt6ry w dniu 
przyst^ienia do przetargu jest dluznikiem Organizatora. 

§ 1 7 

Organizator lub dzialaj^cy w jego imieniu administrator lokalu uzytkowego przeznaczonego 
do wynaj?cia w trybie przetargu obowiyzany jest udost?pnic go w godzinach swojej pracy 
wszystkim Oferentom w celu zapoznania si? z jego stanem technicznym i przydatnosciy 
uzytkowy oraz udzielac wszelkich informacj i o lokalu uzytkowym. 

§18 

1. Zwrot wadium nast?puje na podstawie listy Oferentow uprawnionych do zwrotu wadium 
sporzydzonej przez Organizatora. 

2. Oferentowi, ktory nie wygral przetargu wadiirai jest zwracane niezwlocznie po 
zakohczeniu przetargu w miejscu dokonania wplaty, jednak nie pozniej niz przed uplywem 
3 dni od zamkni?cia, odwolania lub uniewaznienia przetargu. 

3. Wadium jest zwracane rowniez Oferentowi, ktory wygral przetarg, ale nie zawarl umowy 
najmu z przyczyn, za ktore odpowiada Organizator. 

4. Wadium nie podlega zwrotowi Oferentowi, ktory wygral przetarg, ale nie zawarl umowy 
w terminie 21 dni po zakohczeniu procedury przetargu. 

5. W przypadku wycofania lokalu uzytkowego po terminie wplacenia wadium uczestnik 
przetargu na ten lokal uzytkowy moze przyst^ic do przetargu na inny lokal uzytkowy, 
wybrany z wykazu lub uzyskuje zwrot pelnej kwoty wadium. 

6.0ferent, ktory wygral przetarg, przeznacza wplacone wadium na poczet czynszu najmu. 
Oswiadczenie pisemne w tej sprawie sklada u Organizatora. 

§19 

1. Wynajmuj^cy odmowi zawarcia umowy najmu o ile stwierdzi, ze: 

1) Oferent zalega z zaplaty naleznosci wynikaj^cych z zawartych umow lub naliczanych 
z tytulu bezumownego uzytkowania, ktorych przedmiotem jest lokal/nieruchomosc 
stanowiy:y(-a) wlasnosc miasta Slupska, lub pozostajqca w zasobach lokalowych 
zarz^dzanych/administrowanych przez Organizatora, 

2) Osoba uprawniona do podpisania umowy na najem lokalu uzytkowego, przed uplywem 
terminu wyznaczonego do zawarcia umowy, nie przedstawi Wynajmujycemu waznych 
zaswiadczeh o nie zaleganiu z platnosciami na rzecz miasta Shipska, lub nie wj>laci kaucji 
w wymaganej wysokoSci. 

2. Nie nawi^zanie stosunku najmu z przyczyn okreslonych w ust. 1 skutkuje utraty wadium 
w calosci. 

XJK^ - vlIEJSKI 
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§ 2 0 

1. Przetarg jest wazny chocby wplyn?la tyiko jedna oferta. 

2. Przetarg uznaje si? za zakohczony wynikiem negatywnym, jezeli nikt nie przyst^il do 
przetargu lub zaden z Oferentow nie zaoferowal post^ienia ponad cen? wywoiawczy, a takze 
jezeli komisja przetargowa stwierdzila, ze zadna oferta nie spetnila warunkow przetargu. 

3. Uczestnik przetargu moze w terminie 7 dni od zakonczenia przetargu ustnego /dor?czenia 
zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego, zaskarzyc czynnoSci zwiyzane z 
przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Slupska. Post?powanie wyjasniaj^ce 
przeprowadza Dyrektor Wydzialu Gospodarki Nieruchomosciami. 

1. Przetarg przeprowadza komisja przetargowa w skladzie od 3 do 7 osob, powotana 
odr?bnym zarzylzeniem Prezydenta Miasta Slupska. 

2. Z uczestnictwa w przetargu wyl^czone ŝ  osoby wchodz^ce w sklad komisji przetargowej 
oraz osoby bliskie tym osobom, a takze osoby, ktore pozostajy z czlonkami komisji 
przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze moze budzic to uzasadnione 
w^tpliwosci CO do bezstroimosci komisji przetargowej. 

3. Komisja przeprowadzaj^ca przetarg sporzydza protokol z przetargu, w ktorym okresla: 

1) termin i miejsce przetargu, 

2) rodzaj przetargu, 

3) adresy lokali uzytkowych na ktore przeprowadzony byl przetarg oraz dane umieszczone 
w wykazie/ ogloszeniu 

4) Oferentow dopuszczonych do przetargu, 

5) imiona i nazwiska/nazwy oraz miejsce zamieszkania /siedzib? Oferentow, ktorzy wygrali 
licytacj?, 

6) cen? wylicytowanego C2:ynszu najmu 

4. Komisja przekazuje protokol, o ktorym mowa w ust. 1, do wiadomosci Dyrektorowi 
Wydzialu Gospodarki Nieruchomosciami. 

§ 2 1 
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§ 2 2 

Przeprowadzenie przetargu 

1. Przetarg ustny nieograniczony i ograniczony: 

1) Przewodnicz^cy komisji przetargowej: 

a) wzywa uczestnikow przetargu do przedlozenia dowodow wplaty wadium, 

b) otwiera przetarg, 

c) podaje informacje zawarte w ogloszeniu o przetargu, 

d) podaje do wiadomoSci imiona i nazwiska lub nazwy firmy, ktore wplacily wadium lub 
zostaly zwolnione z tego obowi^zku i zostaly dopuszczone do przetargu, 

e) informuje uczestnikow licytacji, ze po trzecim wywotaniu najwyzszej zaoferowanej 
oplaty z tytulu najmu lokalu dalsze post^ienia nie zostan^^przyj?te, 

2) Uczestnicy przetargu zglaszajy ustnie kolejne post^ienia ceny, dopoki mimo trzykrotnego 
wywolania nie ma dalszych post^ien, 

3) post^ienie nie moze bye nizsze niz 1% ceny wywolawczej z zaokr^leniem do pelnych 
zlotych, 

4) przetarg jest wazny, bez wzgl^du na liczb? uczestnik6w, jezeli chociazby jeden uczestnik 
zaoferowal co najmniej jedno post^ienie powyzej ceny wywolawczej, 

5) po ustaniu post^ien przewodnicz^cy komisji wywohije trzykrotnie najwyzszy 
zaoferowan^ cen? i zamyka przetarg podaj^c dane osoby, ktora przetarg wygrala, 

6) po zamkni?ciu przetargu komisja przetargowa sporz^dza protokol. 

2. Przetarg pisemny nieograniczony i ograniczony : 

1) przetarg sklada si? z cz?sci jawnej i niejawnej, 

2) w cz?Sci jawnej komisja przetargowa w obecnosci oferentow: 

a) stwierdza prawidlowoSc ogloszenia przetargu, 

b) ustala liczb? zlozonych ofert i dowody wplaconych wadiow lub dowody stanowiyce 
podstaw? do zwolnienia z obowi^ku wplacenia wadium, 

c) otwiera koperty z ofertami, sprawdza ich kompletnosc i tozsamosc oferentow, 

d) kwalifikuje oferty do cz?Sci niejawnej przetargu, 
j c K l DYREKTOR WYOZIAUr 
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§ 2 2 

Przeprowadzenie przetargu 

1. Przetarg ustny nieograniczony i ograniczony: 

1) Przewodniczycy komisji przetargowej: 

a) wzywa uczestnikow przetargu do przedtozenia dowodow wpiaty wadium, 

b) otwiera przetarg, 

c) podaje informacje zawarte w ogloszeniu o przetargu, 

d) podaje do wiadomosci imiona i nazwiska lub nazwy firmy, kt6re wplacily wadium tub 
zostaly zwolnione z tego obowiqzku i zostaly dopuszczone do przetargu, 

e) informuje uczestnikow licytacji, ze po trzecim wywolaniu najwyzszej zaoferowanej 
oplaty z tytulu najmu lokalu dalsze post^ienia nie zostany przyj?te, 

2) Uczestnicy przetargu zglaszajy ustnie kolejne post^ienia ceny, dopoki mimo trzykrotnego 
wywolania nie ma dalszych post^pien, 

3) post^ienie nie moze bye nizsze niz 1% ceny wywolawczej z zaokr^leniem do pelnych 
zlotych, 

4) przetarg jest wazny, bez wzgl?du na liczb? uczestnikow, jezeli chociazby jeden uczestnik 
zaoferowal co najmniej jedno post^ienie powyzej ceny wywolawczej, 

5) po ustaniu post^ieh przewodnicz^cy komisji wywohije trzykrotnie najwyzszy 
zaoferowan£|. cen? i zamyka przetarg podaj^c dane osoby, ktora przetarg wygrala, 

/-N 6) po zamkni?ciu przetargu komisja przetargowa sporz^dza protokol. 

2. Przetarg pisemny nieograniczony i ograniczony : 

1) przetarg sklada si? z cz?sci jawnej i niejawnej, 

2) w cz?sci jawnej komisja przetargowa w obecnosci oferentow: 

a) stwierdza prawidlowosc ogloszenia przetargu, 

b) ustala liczb? zlozonych ofert i dowody wplaconych wadiow lub dowody stanowiyce 
podstaw? do zwolnienia z obowiyzku wplacenia wadium, 

c) otwiera koperty z ofertami, sprawdza ich kompletnosc i tozsamosc oferentow, 

d) kwalifikuje oferty do cz?sci niejawnej przetargu, DYREKTQf? W V l ^ A t U 
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e) przyjmuje dodatkowe wyjasnienia i oswiadczenia oferentow, 

f) ustala termin i miejsce cz?Sci niejawnej przetargu oraz przewidywany termin zamkni?cia 
przetargu i podaje te informacje uczestnikom przetargu, 

3) w cz?sci niejawnej komisja przetargowa: 

a) dokonuje szczegolowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszy z nich lub stwierdza, 
ze nie wybrano zadnej z ofert, 

b) w przypadku zlozenia rownorz^dnych ofert komisja organizuje dodatkowy przetarg 
ustny ograniczony do oferentow, ktorzy zlozyli rownorz^dne oferty, zawiadamiaj^c ich 
o terminie przetargu ustnego i umozliwiajyc zapoznanie si? z tresciy r6wnorz?dnych 
ofert, 

4) w przetargu ustnym post^ienia ceny odbywajq^ si? powyzej najnizszej ceny zaoferowanej 
w ofertach r6wnorz?dnych, post^ienie nie moze bye nizsze niz 1% tej ceny 
w zaokr^leniu w gor? do pelnych zlotych, 

5) przetarg moze si? odbyc, chocby do przetargu zakwalifikowano tylko jedn^i. ofert? 
spelniaj^c^ustalone warunki, 

6) przetarg uwaza si? za zamkni?ty z chwily podpisania protokolu, 

7) przewodniczy:y komisji przetargowej zawiadamia na piSmie uczestnikow przetargu 
o wyniku przetargu w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia zamkni?cia przetargu. 

§23 

Odwolanie, uniewaznienie przetargu, powtorzenie czynnosci przetargowych. 

1. Odwolanie ogloszonego przetargu moze nast^ic jedynie z uzasadnionej przyczyny 
^ w trybie wlasciwym dla ogloszenia o przetargu. 

2. Uniewaznienie przetargu moze nast^ic w przypadku uznania przez Prezydenta Miasta 
Slupska zasadnoSci skargi uczestnika przetargu na czynnosci zwiqzane z przeprowadzeniem 
przetargu. 

3. Prezydent, moze bez uniewaznienia przetargu nakazac powtorzenie czynnosci 
przetargowych, w przypadku uznania zasadnosci ich zaskarzenia przez uczestnika przetargu. 

4. Po rozpatrzeniu skargi Prezydent zawiadamia skarzycego o sposobie rozstrzygni?cia skargi, 
niezwlocznie wywiesza t? informacj? na okres 7 dni na tablicy ogloszen Urz?du. 

5. W przypadku niezaskarzenia w wyznaczonym terminie czynnoSci zwi^zanych 
z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadny, Prezydent Miasta 
Slupska podaje do publicznej wiadomosci, wywieszajyc na tablicy ogloszeh Urz?du na okres 
7 dni, informacj? o wyniku przetargu. 
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§24. 

Inne zasady dotyczyce przetargu nie uj?te niniejszym zarzydzeniem okresla Organizator. 

ROZDZIAL I V 

REGULAMIN POSTl^POWANIA W PRZYPADKU W Y N A J M U L O K A L I 

U Z Y T K O W Y C H W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM 

§ 2 5 

Postf powanie po drugim przetargu. 

1. W przypadku zakonczenia drugiego przetargu wynikiem negatywnym Organizator za 
zgodq_ Prezydent Miasta Slupska ma prawo odst^ienia od kolejnego przetargu i sporzydzenia 
wykazu lokali uzytkowych do przeznaczanie w najem w trybie bezprzetargowym. 

2. Post?powanie w sprawie wynajmu lokali uzytkowych w trybie bezprzetargowym 
przeprowadza Organizator. 

3. Organizator odpowiada od strony formalnej za prawidlowy realisacj? procedury wynajmu 
lokali w trybie bezprzetargowym. 

4. Ustala si? stawk? czynszu netto za najem lokalu uzytkowego w trybie bezprzetargowym 
w wysokosci nie nizszej niz okreslona w odr?bnym zarzydzeniu Prezydenta Miasta Slupska 
w sprawie ustalenia podstawowych stawek czynszu najmu lokali uzytkowych, garazy i innych 
pomieszczen znajduj^cych si? w zasobach miasta Slupska. 

§ 2 6 

1. Wykaz lokali uzytkowych przeznaczonych do wynaj?cia w trybie bezprzetargowym podaje 
si? do publicznej wiadomosci przez okres 21 dni, poprzez wywieszenie go na tablicach 
ogloszeh: 

1) Urz?du 

2) w siedzibie Organizatora 

2. Wykaz lokali uzytkowych przeznaczonych do wynaj?cia w trybie bezprzetargowym 
podlega publikacji w intemecie na stronie Urz?du oraz Organizatora. 

3. W wykazie okreSla si? odpowiednio adres lokalu uzytkowego, powierzchni? lokalu 
uzytkowego, informacj? o przeznaczeniu lokalu do wynaj?cia oraz inne dane uznane przez 
Organizatora za istotne. 
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KOPIA NADZOROWANA 

4. Na kazdym z lokali uzytkowych przeznaczonych do wynaj?cia nalezy umiescic 
w widocznym miejscu informacje o przeznaczeniu tego lokalu do wynaj?cia oraz o sposobie 
uzyskiwania szczegolowych danych z tym zwiqzanych. 

5. Wykaz lokali uzytkowych przeznaczonych do wynaj?cia w trybie bezprzetargowym tworzy 
si? z wohiych lokali uzytkowych, ktore nie znalazly Oferentow w dwoch kolejnych 
przetargach. 

§ 2 7 

Wniosek o najem lokalu uzytkowego w trybie bezprzetargowym nalezy skladac 
u Organizatora, lub w przypadku wywieszenia do publicznej wiadomosci wykaz6w lokali 
uzytkowych przeznaczonych do wynaj?cia w trybie bezprzetargowym wniosek nalezy zlozyc 
w okresie ich wywieszenia w miejscu wskazanym przez Organizatora. 

§28 

Wnioskodawca obo wi^zany jest przedlozyc: 

1) dokument poswiadczajycy wpis do rejestru/ewidencji dzialalnosci (odpis z wlasciwego 
rejestru albo zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej), 

2) kopi? statutu lub innego dokumentu wlasciwego dla prawnej formy dzialalnosci, 
okreslaj^cy zakres i przedmiot dzialania; w przypadku spolki cywilnej - umow? spolki 
cywilnej i zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej dla kazdego 
wspolnika, 

3) zaswiadczenie o nie zaleganiu z zaplaty podatkow (oplat lokalnych, czynszow 
dzierzawnych) na rzecz miasta Slupska oraz Organizatora, 

4) oswiadczenie o nie zaleganiu z zaplat£[ naleznosci wynikaj^cych z zawartych um6w lub 
naliczanych z tytulu bezumownego uzytkowania, ktorych przedmiotem jest nieruchomosc 
stanowi^ca wlasnosc miasta Slupska lub pozostaj^ca w zasobach lokalowych 
zarz^dzanych/administrowanych przez Organizatora, 

5) informacje o planowanym sposobie wykorzystania lokalu uzytkowego w rozbiciu na 
rodzaje dzialalnosci (procent powierzchni) oraz oswiadczenie o gotowoSci wplaty kaucji 
w terminie okreslonym przez Organizatora. 

§29 

Dokumenty oraz zaswiadczenia wymienione w § 28 niniejszego zarzydzenia uznaje si? za 
wazne, jezeli zostaly wydane nie wczesniej niz 14 dni przed dniem zlozenia wniosku. 
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§30 

1. Bezprzetargowy tryb najmu lokalu uzytkowego nie ma zastosowania do wnioskodawcy, 
ktory: 

1) zajmuje lokal uzytkowy bez tytulu prawnego, 

2) pozostaje w zwloce z zaplaty naleznosci czynszowych za najem lub oplat za bezumowne 
korzystanie z lokalu uzytkowego, 

3) {X)zostaje w zwloce z zaplaty naleznosci z tytulu podatkow i oplat lokalnych, czynszow 
dzierzawnych na rzecz Miasta Slupska. 

§31 

1.Organizator po stwierdzeniu, ze Wnioskodawca spelnia warunki okreslone w niniejszym 
1^ zarz^dzeniu wyst?puje do Wydzialu Gospodarki Nieruchomosciami o zaopiniowanie wniosku 

o najem lokalu uzytkowego w trybie bezprzetargowym, ktory nast?pnie przekazuje kompletny 
wniosek do akceptacji Zast?pcy Prezydenta Miasta Slupska. 

2. Organizator umieszcza informacj? o zamiarze wynaj?cia lokalu uzytkowego w trybie 
bezprzetargowym na rzecz wskazanego podmiotu z chwilq. podpisania przez Zast?pce 
Prezydenta Miasta Slupska wniosku. 

3. Wnioskodawca winien zawrzec umow? najmu lokalu uzytkowego w terminie 7 dni liczyc 
od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o mozliwosci zawarcia takiej umowy pod 
rygorem utraty prawa do zawarcia umowy najmu na ten lokal uzytkowy. 

R O Z D Z I A L V 

PRZEPISY P R Z E J S C I O W E I K O N C O W E 

§32 

Prezydent Miasta Slupska w uzasadnionych przypadkach moze w drodze zarzydzenia 
odst^ic od poszczegolnych postanowieh niniejszego zarzydzenia, podajy: przyczyny ich 
niezastosowania. 

§33 

W sprawach wszcz?tych a niezakohczonych w dniu wejscia w zycie niniejszego zarzydzenia 
stosuje si? jego postanowienia. 
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§34 

Wykonanie zarzydzenia powierza si? Prezesowi Przedsi?biorstwa Gospodarki Mieszkaniowej 
Sp. z o.o. w Stupsku oraz Dyrektorowi Wydzialu Gospodarki Nieruchomosciami 

§ 3 5 

Zarzydzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
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Uzasadnienie : 

Niniejszym zarzydzeniem wprowadza si? szczegolowe zasady post?powania przy 
nawi^ywaniu umow najmu lokali uzytkowych stanowiycych wlasnosc Miasta Slupska, 
a zarzydzanych i administrowanych przez Przedsi?biorstwo Gospodarki Mieszkaniowej 
Sp. z o.o.z siedziby w Slupsku przy ulicy Juliana Tuwima 4. 
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