
Regulamin korzystania z pomieszczeń gosp odarczych
stanowiących częŚć nieruchomoŚci wspólnej w

budynkach naleŻących do zasobów mieszkaniowych
Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. I. Kraszewskiego

w Sopocie

Zasady przyznawania i zawierania umów najmu pomieszczenia.

1. Mozliwość ubiegania się o prawo uŻywania _ na podstawie umowy najmu _
pomieszczęnia gospodarazego mają mieszkańcy danej nieruchomośct, przy
czym pierwszeństwo słuzy mieszkańcom kondygnacji, na której znajduje się
pomieszczenie lub kondygnacji z nią sąsiadujących w przypadku, gdy dane
pomieszczęnie znajduje się na połpiętrze albo w piwnicy.

2. Prawo używania pomieszczenia przyznąe Zarząd Spółdzielni, na pisemny
wnio s ek zaintere sowane go (zaintere sowanych).

3. DecyĄa Zarządu Spółdzielni w tej sprawie podlega zaskarŻeniu do Rady
Nadzorczej w trybie postępowania wewnątrzspółdzielcZego. Decyzja
ostateczna w tej sprawie staje się podstawą zawarcla przez Zarząd umowy
naj mu pomie szc zęnia go spodar częgo .

W przypadku złoŻenia więcej, niz jednego wniosku o dane pomieszczęnie
decyzja Zarządu wymaga wcześniejszej opinii Działu Techniczno-
Eksploatacyjnego, uwzględniając także okoliczności dotyczące
wnioskodawców, jak wielkośó posiadanych przęz nich mieszkań i ilość
zamieszkałych tam osób, inwalidztwo lub posiadanie małych dzieci przez
wnioskodawcę albo zamieszkałe z nim osoby oraz fakt wcześniejszego
wynaj mowania dane go pomie szc zęnla.

4. Pomieszczenie moŻebyc przyznane jednemu lub kilku uzytkownikom łącznie.

5. Z osobą (lub osobami) której przyznano ostateczną decyzją pomieszczente
gospodarcze Zarząd zawiera umowę najmu tego pomieszczęnia.

obowiązki naj em ców po miesz czeń gospoda rczych.

1. Najemca zobowiązanyjest do:
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utrzymani a p omi e s zczenia we wł aś cin ry* stanię te chni cznym,
przestrzegania Regulaminu Porządku domowego obowiązującego w danej
nieruchomości,
przestr ze gania przepi s ó w p . p oŻ. w naj mowanym p omi e sz cz eniu.

2. Pomieszczenie nie moze być wykorzystywane do prowadzenia działalności
zarobkowej.

3. Zabtania się instalowania dodatkowych poza istniejącymi punktami
świetlnym t - utządzeń elektry czny ch.

4. Najemca zobowiązany jest na kaŻde wezwanie umozliwió pracownikowi
Spółdzielni (na ogół przedstawicielom DTE) dokonanie przeglądu
pomieszc zenia lub usunięcia awarii.

5. Najemca moŻe dokonywac adaptacji pomieszczenia wyłącznie po uzyskaniu
pisemnego uzgodnienia zakresu prac adaptacyjnych z Zarządem Spółdzielni
Iub D ziałem Te chni czno -Eksp l o atacyj nym.

6. Koszty ewentualnej adaptacji pomieszczenraponosi najemca.

7. W przypadku rozwlązanla umowy najmu pomieszczenla najemcy nie
przysługuj ę zwrot kosztów adaptacji.

8. Po zakonczeniu najmu pomieszczenta, najemca zobowiązany jest do jego
zdanta Spółdzielni w stanie technicznym nie pogorszotrYffi, odświezonego i
uporządkowanego.

opłaty oraz sposób ich ustalenia.

1. Zawynajmowanie pomieszczenia pobierana będzie opłata czynszowa ustalona
w zł.lmŻ powierzchni pomieszczęnia miesięcznie, określona w umowie najmu
danego pomieszczenia z uwzględnieniem ryczałtowej opłaty za punkt Świetlny
oraz podstawowej stawki VAT.

2. Wysokość stawki opłat czynszowch za pomieszczenia gospodarcze ustala
Zarząd Spółdzielni w formie uchwały.

3. opłatę doIicza się do opłat zauŻywanie mieszkania.
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4. JeŻeli jedno pomieszczenie wynajmowane jest przez kilku najemców opłata
dzielona jest w równych częściach na kuŻdego z nich bez względu na
faktyczni e zaj mow aną przez nich czę ś ć p owi erzchni pom ieszczenia.

5. W przypadku rezygnacji jednego z kilku najemców wspólnie korzystających z
pomieszczenia całkowita opłata dzielona jest w równych częściach na
pozostałych naj emców tego pomieszc zenia.

Postanowienia końcowe.

Prawo wypowiedzenia umowy najmu pomieszczenia gospodarczego
przysługuje kazdej ze stron umowy z zachowaniem l4-to dniowego okresu
wypowie dzęnia ze skutkię m r ozw tązuj ącym na koniec miesiąca.

Współnajemcy danego pomieszczenia przysługuje prawo rezygnacji ze
współwynajmowania tego pomieszczenia. Rezygnacja w formie pisemnej
powinna byc złoŻona W siedzibie Zarządu Spółdzielni w terminie 14 dni przed
najbliższym terminem płatności czynszu.
Umowa najmu pomieszczenia pozostaje w mocy w stosunku do pozostałych
współnajemców.

3. Jeżeli najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za 2 pełne
okresy płatności lub uporczywego naruszania przepisów
wewnątrzspółdzielczych, Spółdzielnia moŻe najem wypowiedzięc bez
zachowania terminów wypowiedzenia.

4. Dział Techniczno-Eksploatacyjny Spółdzielni prowadzi rejestr pomieszczęn
gospodarczych i ich najemców oraz umów najmu tych pomieszczen.

5. Dział Techniczno-Eksploatacyjny Spółdzielni zawiadamia uzytkowników
pomieszczen o obowiązku złożęnia wniosku o przyznanie tych pomieszczenna
podstawie umowy najmu.
Pierwszą opłatę wnosi się od następnego miesiąca po zawarciu umowy najmu
pomieszczenia.

6. Sprawy nieprzewidzianę w niniejszym Regulaminie rozstrzygane będą przęZ
Zarząd Spółdzielni.

Niniej g7y Regulami n zatwiętdzono uchwałą Rady ll adzor czej z
xr ../"1..l 2OlŻ.
Wchodzi w Życie z dniem 0I.06.2012 r.
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