
Załącznik NI 1 do Uchwały Nr 2/9/2019 z dnia 20' 1 l '2019 r'

REGULAMIN

wynajmu lokali mi€szkalnych i ułtkowych'

$1.

Spółdzielnia może urynajmować lokale mieszkalnę i użytkowe pozostającę W jej dyspozycji'

s2.

Najemcan'ii loka1i mieszkalnych mogą być za]ówno człoŃol'ie Spółdzielni, jak i osoby nie

będące człoŃami Spółdzielni. w szczególności najem może dotyczyć osób' którę utraciły

prawo do zajmowanego loka]u mieszkalnego lub pnwa tego wcześniej nie posiadali'

s3.

Najem loka1i rr-rieszkaln'vch i użytkonych odbywa się na podstawie umowy najmu zarłieranej

na czas określony lub nieokeśIony.

s4.

Lokale uż}.tkowę w budynkach spółdzielczyclr niogą być uż1tkowane na waruŃach :

a) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

b) na zasadzie najmu;

c) odrębnej własności lokalu'

ss.
W przypadku użytko\ł'ania lokalu na zasadzię najmu wysokość opłat pobieranych za

uż),tkowanie lokalu ma cha1'akter umo'wny' a więc t'ie musi nieć uzasadnienia W kosztach

ponoszonych przez Spółdzielnię ]ecz jest wypadkową podaŻy i popytu na lokaln1łrr rynłu

wynajmu lokali.

s6.
W1'boru najemcy Spółdzielnia dokonuje w drodze pfzetargu, koŃursu ofert lub

indywidualnych pertraktacj i.

$7.

Przy wyborze Najemcy uwzględnia się następujące kq'teria :



/

a.)

b)

c)

d)

wiarygodność ekonomiczno-fi nansowa oferenta;

ofurowana cena:

gwarancja prorvadzenia w loka]u działalrrości, która nie zakłóca spokoju i porządku

mieszkańcom sąsiednich nieruchomości;

wniesienie kaucji przez najemcę zaperrłriającej jego wypłacalność.

$8.

Szczegółowe ł'aruŃi najn]u okeślone będą w umowie z uwzględnięniem poniższych

zapisów:

- najemca zobowiązanyjest w)łorz'vstać lokal zgodnie z przeznaczenięm;

- zmiana przęznaczen:B lokalu w trakcie t|wania umowy najmu wynaga zgody

\ł) rajmującego w)'r'onę: na pisn]ię:

- oddanie części lokalu w podnajem lub bezpłatne używanie wymaga zgody

rł1najmującego wyraŻonej na piśnie;

- w razie stwierdzenia faktu podnajmu lokalu lub wykorzystaDia lokalu niezgodnie z

prle/nacTenlellr u-no$a./o.la1'e ro,/\ ldlana:

- naiemca zobowiązany jest do przeprowadzenia na własny koszt wszelkich napraw

zwiqzanych z utlz}'marliem 1oka]u w stanię nie pogo$zonyn' zgodnię z w}mogami

teclmicznlni i estetycznymi, usuwania szkód powstałych z jego winy w wynajętym

lokalu, orlnowienia. wymalowania lokalu, a także usunięcia z niego wszelkich urządzeń i

w.vposażenia przez siebie zamontowanego' na pozostawięnie których wynrjmując1 nie

wyrazi zgod5. rł przypadku zakończśnia Lfiou):

- najemca ponadto zobo\łiązany jest do uŻ}'tkowania lokalu w sposób nie czyniący

uciąŻlii\Tm korzystanie z inrrych lokali sąsiadujących oraz pfzestrzegania porządku

don'iowego;

- rł'szelkie nakłady pocąnione na lokal przęz najemcę lv trakcie uż)'tkowania przez niego

lokalu związane z ulepszęniem lokalu obciążają go w całości i nie podlegają rozliczeniu z

rłynajmującym rórtlież po ustaniu najmu Z $Yjątkiem ulepszeli dokonanych za zgodą

Zarządu pot\ł'ięrdzoną na piśmie.
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