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l. Postanowieniaoqólne

s1

Podstawą prawną opracowania regulaminu są przepisy:

_ Ustawy z dnia 15j220a0 r' o spółdzjelniach mieszkaniowych (Tekst jedn. Dz'U'
z2013 r'' poz' 1222 z póż' zm-\:

- Kodeks cy//ilny (tekstjedn. Dz.U.z2A16 r., poz.3B0);
_ statut spółdzielni'

s2

Regulamin niniejszy dotyczy oddawania W najem i sposobu używania lokali użytkowych
jak róWniez oddawania W odpłatną dzierżawę terenu będącego W Wieczystym uŹytkowanju
SpółdzieIni l\ilieszkaniowej im' J. 1. Kraszewskiego W sopocie'

s3

celem WynajmU lokali użytkowych to:

korzyści ekonomiczne dla Spółdzielni,
_ zabezpieczenie potrzeb mieszkańcóW zasobÓW spÓłdzielni W Zakresie

korzystania W pobliżu miejsc Zamieszkania z placóWek prowadzących
działalność handloWą' uSługoWą, kulturalną, itp.

s4
Lokale użytkowe Spółdzielnia moŹe Wynajmowaó tak osobom fizycznym jak i prawnym.
Działalność gospodarcza prowadzona W Wynajmowanych lokaIach nie moze być uciązliwa
d|a mieSZkańcóW jaki róWnieŻ pogalszać istniejących Warunków ochrony środowjska'

ll. Wvbór naiemcv

s5
Wybór najemcy lokalu następuje spośród:

al złożonych ofeft W odpowiedzi na ogłoszenie prasowe Spółdzielni o zamlarze
Wynajmu lokalu uż}łkowego,

b/ złozonych Wcześn]ejW spółdzielni ofeń przez poszukujących do najmu lokali
użytkoWych,

Cl w plzypadku złażenia Większej ilości rÓWnorzędnych ofeń Wybór najemcy
następuje W drodZe przetargu przeprowadzonego Według Zasad określonych
pru ez Radę NadZorczą'
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s6

1' Wyboru dokonuje Zarząd Spółdzielni uwzględniając m' in' następujące kMeria:

_ zabezpieczenie potrzeb mieszkańcóW,
_ stop]eń UcląZliwości prowadzonej działalności gospodarczej dla mieszkańcóW

iśrodowiska'
- korzystne uwarunkowanie ekonomiczne.

2' W przypadku róWnorzędnych ofeń _ pieMszeństwo mają członkowie Spółdzieini'

s7

WarUnki WynajmU kazdorazowo podaWane będą W ogłoszeniu prasowym' zamieszczonym
róWnieŻ na stronie internetowej spółdzielni lub W rozmowach z poszukującymi loka u
użytkowego do Wynajmu.

lll. Umowa

s8

szczegółowe Warunki najmu ustala Żarząd spółdzielni W umowie z najemcą plzy
UWzględnieniu postanoWień ninjejszego Regularninu'

se
Najemcy nie wolno zmieniac przeznaczenia przedmiotu umowy, podnajmowac go ani
oddawac do nieodpłatnego UŻywania osot]ie trzecią bez zgody zalządu spółdzielni,
udzjelonej w form e pisemnej.

s10

Najemca zoboW]ązany jest dokonywaÓ W przedmiocie umowy:

1' Konsenłacji i bjezących remoniów niezbędnych dla utrzymania naleŻytego
Stanu technicznego lokalu użytkowego.

2' za zgaaa 7al/ąÓ- saółdzie|ni' najenca .noże ookonywac node.nizacji i

znaaznych remontóW poprawiających stan techniczny Wynajmowanego
obiektu' przysługiwać mu WóWczas może obniżona stawka za Wynajem'
Uzgodnienia dotyczące zakresu remontu lub moderniZacji, sposobu iterminu
przeprowadzenia wac' rcz|iczeń między stronami i innych szczegółowych
kwestil Wymagają folmy p]semnej i stanowią załączniki do umowy najmu'
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3' Najemca dokonuje na SWój koszt sprzątania terenu Wokół lokalu, W tyn']
chodnika' krawęŻnika chodnika, a W okresie Zimowym odkucia lodu,
Usunięcia śniegu i posypywanla piaskiern.

4' Najemca utrzymuje W należytym porządku zieleń bezpośrednio plzy|egającą
do obiektu, jak iW obrębie chodnika'

s11

Biorąc W używanie przedmiot umowy' najemca zobowiązuje się do przesirzegania
przepisóW Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego' regulujących zasad bezpieczeńshrr'a
p' poż', przepisóW sanitarnych, jak i dbałości o estetykę otoczenia oraz przestrzeganie
Wewnętrznych przepisóW obowiązUjących na terenie Spółdzielni'

Regulamin niniejszy uchwalony został przez Radę Nadzorczą spółdzielni
Mieszkaniowej im. J" l. Kraszewskiego W sopocie Uchwałą Nr ..J1...tzorc z ania
20.09.2016 r.


