RE G U L AMIN
Najmu lokali uzytkowych i dzierzawy gruntow.

Na podstawie przepisow § 61 Statutu ustala si^ niniejszym regulaminem
kryteria wyboru najemcow lokali uzytkowych, dzierzawcow gruntow oraz
tryb zawierania umow w tym zakresie.

Rozdziat I
Wynajem lokali uzytkowych.
§1
SpoWzielnia moze wynajmowac lokale, co do ktorych umowa najmu wygasla
lub zostaia rozwi^ana.
Umow? najmu zawiera si? na czas nieokreslony, z mozliwosci^jej rozwi^zania
w trybie okreslonym w tej umowie.
§2
1. Wybor najemcy dokonywany jest sposrod oferentow, ktorzy w trybie
ofertowym zgiosili zamiar wynajmu przedmiotowego lokalu uzytkowego
2. Oferty przyjmowane s^na podstawie ogloszenia w prasie miejscowej,
z podaniem przedmiotu umowy najmu.
3. W ogloszeniu stanowi^cym zaproszenie do skladania ofert nalezy
wyznaczyc termin rozstrzygni?cia wyboru oferenta tak, aby pomi?dzy
dat^ ogloszenia, a terminem rozstrzygni?cia podan ofertowych uplyn?lo
CO najmniej 14dni.
4. Zaproszenie do skladania ofert powinno zawierac:
a) termin i miejsce sktadania ofert,
b) termin podj?cia decyzji o wyborze oferenta,
c) podanie minimalnej kwoty stawki czynszu za Im 2 powierzchni
uzytkowej,
d) wysokosc wadium,
e) informacj? o obowi^zku i wysokosci wplacenia kaucji
zabezpieczaj^cej pokrycie naleznosci z tytutu najmu lokalu przez
osob?, ktora wygra post?powanie ofertowe,
f) pouczenie o skutkach uchylenia si? od zawarcia umowy,
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g) zastrzezenie, ze SpoWzielni przystuguje prawo uniewaznienia
post?powania bez podania przyczyn, jak rowniez prawo
swobodnego wyboru oferty,
h) termin udost?pnienia zainteresowanym lokalu przeznaczonego do
oddania w najem, w celu oceny jego stanu technicznego oraz
udzielania wszelkich informacji zwi^zanych z warunkami umowy
najmu.
5. Kserokopi? ogtoszenia wywiesza si? na tablicy og^oszen w siedzibie
Spoldzielni.
6. Wyboru dokonuje Zarzq,d, maj^c na uwadze:
a) rodzaj oferowanej dzialalnosci,
b) oferowane warunki fmansowe.
§3
1. Uchwal? o wysokosci wadium podejmuje Zarz^d.
2. Wadium jest zwracane niezwlocznie po zakonczeniu post?powania
ofertowego, w wysokosci 100 % wpiaconej kwoty.
3. Wadium nie podlega zwrotowi osobom, ktorych oferty zostaly wybrane,
a nie przyst^ity one do zawarcia umowy w terminie okreslonym w § 6
ust.3.
4. Wadium zwraca si? w pelnej wysokosci w sytuacji, gdy organizator
post?powania ofertowego o d s t ^ i l od jego przeprowadzenia.
5. Wadium wplacone przez osob?, ktorej oferta zostaia wybrana, zalicza si?
na poczet czynszu.

Pisemna oferta powinna zawierac:
a) imi? nazwisko i adres oferenta lub nazw? i siedzib?, jezeli oferentem jest
osoba prawna,
b) dat? sporz^dzenia oferty,
c) oswiadczenie, ze oferent zapoznal si? z warunkami post?powania
ofertowego i przyjmuje je bez zastrzezen,
d) oferowanq, kwot? stawki czynszu za 1 m2 powierzchni uzytkowej lokalu,
§5
Post?powanie ofertowe moze bye wazne, chocby wptyn?la tylko jedna oferta,
jezeli spelnia ona warunki okreslone w zaproszeniu do skJadania ofert.

1. Jezeli wybor jest utrudniony ze wzgl?du na rownorz^dnosc ofert, wzywa
si? oferentow, w celu przeprowadzenia negocjacji. Zarz^d podejmuje
ostateczn^decyzj? w tym zakresie.
2. O wynikach post?powania przetargowego zawiadamia si? wszystkich
oferentow na pismie w terminie do siedmiu dni.
3. Osoba, ktora zostaia wybrana sposrod oferentow, powinna przyst^ic do
zawarcia umowy w siedzibie Spoldzielni w terminie siedmiu dni od dnia
powiadomienia o jej wyborze, pod rygorem utraty prawa do zawarcia tej
umowy.
§7
1. Przed podpisaniem umowy najmu lokalu uzytkowego osoba, ktora
wygrala przetarg ofertowy, zobowi^ana jest dokonac wplaty kaucji
zabezpieczaj^cej pokrycie naleznosci z tytutu najmu w wys. 100 %
ustalonego miesi?cznego czynszu najmu za dany lokal.
2. Kaucja moze bye zaliczona na poczet czynszu, jezeli najemca lokalu
rozpocznie dzialalnosc gospodarcz^ w terminie 30 dni od daty przej?cia
lokalu od wynajmuj^cego.
3. W przypadku gdy najemca nie rozpocznie dzialalnosci w terminie
okreslonym w ust.2, traci on po uplywie tego terminu prawo do uzyskania
zwrotu kwoty wplaconej tytulem kaucji. Kwota ta zostaje zaliczona jako
odszkodowanie za okres zajmowania lokalu, a zawarta z najemcy umowa
najmu ulega rozwi^zaniu ze skutkiem natychmiastowym.

Rozdzial II.
Dzierzawa gruntu.
Spoldzielnia moze dzierzawic grunty b?d^ce jej wlasnosci^ lub znajduj^ce si? w
uzytkowaniu wieczystym.
§8
Grunty terenu uzytkowane przez Spoldzielni? nie b?d^ce czasowo zaj?te dla
potrzeb Spoldzielni, mog^byc przedmiotem dzierzawy przez osoby fizyczne lub
prawne dla celow gospodarczych lub innych, na podstawie zawartej pisemnej
umowy.
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§9
Umow? zawiera si? na podstawie przedstawionej przez zainteresowanego oferty
z podaniem warunkow dzierzawy, po uprzednim zaopiniowaniu tej oferty przez
Rad? Nadzorcz^.
§10
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem majq_zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy wykonawcze w
tym zakresie.
§11
Wzor umowy najmu lokalu uzytkowego i umowy dzierzawy gruntu stanowi^
zal^czniki do niniejszego regulaminu.
§12
Niniejszy regulamin zostal przyj?ty uchwal^Rady Nadzorczej Nr 68/2002 z
dnia 12.11.2002 r.
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