REGULAMIN

WYNAJMU LOKALI
UZYTKOWYCH
I

,

SPoŁDZlELNl

M!ESZKANIOWEJ
IM. J.I. KRASZEWSKIEGO
W SOPOCIE

l. Postanowienia ogólne

s1
Podstawą prawną opracowania regu|aminu Są przepisy zawańe w:
- Ustawie z dnia 15'12'2000 r' o spółdzie|niach mieszkaniowych (Dz. U.
2013 r. poz' 1222 z póżn. zm.)

z

z 16'09.1982

Prawo Spółdzie|cze (Dz. U. z2017
1560) - Statucie Spółdzie|ni

- Ustawie

r.

r. poz.

- Kodeksie Cywilnym (Dz. U' z2017 r., poz.459 z późn' zm')'

s2
Regulamin niniejszy dotyczy oddawania w najem isposobu uŻWania
lokali uŹytkowych jak rÓwnieŻ oddawania w odpłatną dzierŹawę terenu
będącego w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej im' J'l'
Kraszewskiego w Sopocie.

s3
Cele wynajmu loka|i uŹytkowych

_
_

to:

korzyściekonomiczne d|a Spółdzielni,
zabezpieczenie potrzeb mieszkańców zasobów Sp-ni w zakresie
korzystania w pob|iżu miejsc zamieszkania z p|acówek
prowadzących działalnośchandlową, usługową, oświatową,
kulturalną itp.

s4
Działalnośćprowadzona w wynajmowanych lokalach nie moze byc
uciążliwa d|a mieszkańców, jak róWniez pogarszac istniejących
warunków ochrony środowiska'

ll. Wybór najemcy

ss

/

Wybór najemcy lokalu następuje spośród zgłaszających chęć
wynajmu lokalu:
a) w odpowiedzi na ogłoszenie prasowe, ogłoszenia W lnternecie oraz
ogłoszenia w budynkach Sp-ni o zamiarze wynajmu lokalu użytkowego,
b) złożonychw Spółdzielni przez poszukujących loka|i użytkowych do
wynajmu w formie ustnej' bądz pisemnej propozycji dotyczących tej
1.

sprawy.

2' o wynajem lokalu użytkowego mogą ubiegaó się zarówno osoby
fizyczne i prawne bez względu nato, Czy są lub nie członkami Sp-ni.
3' W przypadku róWnorzędnych propozycji pierwszeństwo mają
członkowie Sp-ni'
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Wyboru dokonu je Zarząd Spółdzielni uwzględniając m. in. następujące
kryteria:

-

korzystne uwarunkowania ekonomiczne,
zabezpieczenie potrzeb mieszkańców,
Stopień uciążliwościprowadzonej działalnościgospodarczej dla
mieszkańców i środowiska.
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1

' Szczegółowe warunki wynajmu każdorazowo podawane będą w

specyfikacji Iub ogłoszeniu.
2. o miejscu iterminie rozmowy z Zarządem w sprawie wynajmu lokalu
kandydaci na najemców są zawiadamiani pismem poleconym Iub drogą
eIektroniczną.
3. Z przebiegu rozmóW W sprawie wynajmu loka|u użytkowanego zarząd
spo rządza p rotokół, który pod pis ują czło n kowi e zarządu S pÓłd zie n i.
l

lll. Umowa

s8
Zarząd Spółdzielni powiadamia niezwłocznie W formie pisemnej
kandydata na najemcę, którego ofeńa została wybrana, o konieczności
i terminie podpisania umowy.
2. Szczegółowe warunki najmu Zarząd Sp-ni ustala W rozmowie z
najemcą.
1

'

se
Najemcy nie wolno zmieniać przeznaczenia przedmiotu umowy,
podnajmować go' ani oddawać do nieodpłatnego użytkowania osobie
trzeciej bez zgody Zarządu Sp-ni, udzie|onej w formie pisemnej.

s
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Najemca zobowiązany jest dokonywać w przedmiocie umowy:
1. Konserwacji i biezących remontów niezbędnych dla utrzymania
naleŹytego stanu technicznego lokalu użytkowego.
2. Za zgodązarządu Spółdzie|ni, można dokonywać modernizacji i
znaczny ch remontów poprawiających stan techniczny
wynajmowanego obiektu, przysługiwać mu wówczas może
obniżona stawka za wynajem' Uzgodnienia dotyczące zakresu
remontu lub modernizacji, sposobu i terminu przeprowadzenia
prac, rozliczeń między stronami i innych szczegółowych kwestii
wymagają formy pisemnej i stanowią załącznik do umowy najmu.

3' Najemca dokonuje na swój koszt

sp rzątania terenu wokół lokalu w

tym chodnika na odcinku pomiędzy ścianązewnętrzną |okalu a
krawężnikiem chodnika, a w okresie zimowym odkuwania lodu'
usunięcia śniegui posypywania piaskiem na tym samym odcinku'

4. Najemca utrzymuje W należytym porządku zie|eń bezpośrednio
przylegĄącądo obiektu' jak iw obrębie chodnika.
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Biorąc W najem przedmiot umowy, najemca zobowiązuje się do
przestrzegan ia postanowień
Kodeku CywiInego' Prawa Budowlanego' bezpieczeństwa p. poż',
przepisów sanitarnych, jak i dbałościo estetykę otoczenia oraz
przestrzegan ie ogól nych przepisów obowiązujących na terenie
Spółdzielni'
:

s
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Przepisy niniejszego Regulaminu stosuje się również w przypadku
wydzierżawienia terenu n iezabudowanego '
Regulamin niniejszy uchwalony został przez Radę Nadzorczą
Społdzielni Mieszkan1owej im. J.l' Kraszewskiego w Sopocie Uchwałą
nr i l.!-l$ z ania4..1.1...'!.!4 i z tym dniem traci moc Regulamin wynajmu
tokali użytkowych uchwalony w dniu 15'12.1998 r. (nr 50/98) '

