UCHWALA Nr 98/04
Rady Nadzorczej Robotniczej Spoldzielni Mieszkaniowej ,,Praga"
w Warszawie
z dnia 27.04.2004r.
w sprawie: zasad oddawania lokali uzytkowych w najem w RSM ,,Praga".

Rada Nadzorcza Robotniczej Spoldzielni Mieszkaniowej ,,Praga" w Warszawie,
dzialajajc na podstawie § 105 pkt 20 litera e) statutu RSM ,,Praga" postanawia, co
naste_puje:
§1
Uchwalic ,,Zasady oddawania lokali uzytkowych w najem w RSM ,,Praga""
stanowia^ce zala^cznik do niniejszej uchwaly.

§2
Upowaznic Zarzajl RSM ,,Praga" do opracowania, przyje^cia i wdrozenia do realizacji
,,Regulaminu organizowania i przeprowadzania przetargow oraz konkursow ofert na
najem lokali uzytkowych w RSM ,,Praga"

§3
Powierzyc Zarzajdowi Spoldzielni wykonanie niniejszej uchwaly.

§4
Traci moc uchwala Rady Nadzorczej RSM ,,Praga" nr 138/99 z dnia 30 czerwca
1999r. w cze_sci dotycza^cej lokali uzytkowych.

§5
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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Zalacznik do Uchwaly Nr 98/04
Rady Nadzorczej RSM ,,Praga"
z dnia 27.04.2004r.

Zasady oddawania lokali uzytkowych w najem w RSM ,,Praga"

§1
Zasady niniejsze dotycza^ oddawania w najem lokali uzytkowych be_dajcych
w eksploatacji, znajduja^cych si? w zasobach RSM ,,Praga".
§2
Spoldzielnia moze wynajmowac lokale uzytkowe osobom fizycznym i prawnym na
podstawie umowy najmu.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

§3
Ustalenie przyszlego najemcy lokalu uzytkowego nast^puje w trybie przetargu
organizowanego zgodnie z niniejszymi zasadami.
Komisja Przetargowa winna w swoim postejpowaniu uwzgl?dniac co najmniej
nast?pujaj:e podstawowe kryteria:
- wiarygodnosc ekonomiczno-fmansowq. oferenta,
- oferowanq. stawk? czynszu najmu.
W przypadku przetargu lub konkursu ofert na najem lokalu uzytkowego
Administracja Osiedla wywiesza ogtoszenia w miejscu publicznie dostepnym w
swojej siedzibie i siedzibie Zarza^du Spoldzielni. Zamieszczenie ogloszenia w
prasie codziennej nastejmje na wniosek Zarzajiu Spoidzielni, Kierownika Osiedla
lub Rady Osiedla. Preferuje si$ branz? potrzebnq. Osiedlu.
W przypadku niedojscia do skutku ogloszonego przetargu lub niewyionienia
uzytkownika w trakcie przetargu, ogiasza si? konkurs ofert na najem lokalu
uzytkowego. Decyzj? w tej sprawie podejmuje Komisja Przetargowa.
W przypadku przetargu i konkursu ofert post^powanie prowadzone jest przez
Komisj? w skiadzie:
- Przewodnicz^cy - Pemomocnik Zarzajdu,
- Sekretarz - osoba wyznaczona przez Kierownika Osiedla,
- 3 Czlonkow- upowaznieni przedstawiciele Rady Osiedla.
W przypadku nieustalenia najemcy w trybie, o ktorym mowa w ust. 3
Peinomocnik Zarzajdu - Kierownik Osiedla wystejmje pisemnie do Zarzajdu
Spoidzielni z umotywowanym wnioskiem w sprawie innego trybu post^powania
przy zagospodarowaniu lokalu.
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7. Pominiqcie trybu przetargowego lub konkursu ofert, moze nastapic
w uzasadnionych przypadkach, po wyrazeniu zgody przez Zarza^d Spoldzielni na
wniosek Kierownika Osiedla w terminie 7 dni roboczych od dnia zlozenia
wniosku.
§4
1. Decyzje^ o zawarciu umowy najmu lokalu uzytkowego podejmuje Zarza^d
Spoldzielni na wniosek Kierownika Osiedla w terminie 14 dni od dnia zlozenia
umowy.
2. Umowa najmu moze bye zawarta na czas:
a) nieokreslony,
b) okreslony.
3. Umow$ najmu lokalu uzytkowego przygotowuje Administracja Osiedla zgodnie
ze wzorem wprowadzonym przez Zarzaji Spoldzielni.
§5
1. Warunkiem zawarcia przez Zarza_d Spoldzielni umowy najmu lokalu uzytkowego
jest wniesienie kaucji zabezpieczaja_cej.
Kaucja ta podlega rozliczeniu po ustaniu najmu lokalu i przekazaniu lokalu
w stanie wolnym do dyspozycji Spoldzielni.
2. Wysokosc kaucji, zasady jej wnoszenia i zwrotu okresla umowa najmu.
§6
Oplaty za uzywanie lokalu oddanego w najem okresla umowa najmu.
§7
Lokal uzytkowy powinien bye uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Zmiana
przeznaczenia i sposobu uzytkowania lokalu, a takze jego przebudowa wymaga
kazdorazowo zgody Zarz^du Spoldzielni.
W przypadku zmiany przeznaczenia i sposobu uzytkowania lokalu lub jego
przebudowy najemca zobowi^zany jest uzyskac rowniez zezwolenie odpowiednich
wladz budowlanych.
c o

W sprawach nieunormowanych powyzszymi zasadami maja_ zastosowanie
postanowienia umowy najmu, inne przepisy wewnatrzspoldzielcze oraz
postanowienia statutu RSM ,,Praga".
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