
UCHWAŁA NR XVIII/260/2013
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 13 lutego 2013 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i garaży wchodzących w skład zasobu Miasta i Gminy 
Krapkowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a, art. 40 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 214, 
poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, 
Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz.1457, Nr 181, poz. 1337, 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), Rady Miasta i Gminy 
Krapkowice uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady wynajmowania lokali użytkowych i garaży wchodzących w skład zasobu 
Miasta i Gminy Krapkowice. 

§ 2. Lokale użytkowe i garaże oddaje się w najem osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom 
organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, na podstawie umów najmu. 

§ 3. 1. Ustalenia najemcy oraz określenie warunków umów najmu dokonuje Burmistrz Krapkowic w trybie: 

a) przetargowym (przetargu ustnego nieograniczonego lub ograniczonego, przetargupisemnego nieograniczonego, 
przetargu pisemnego ograniczonego) 

b) bezprzetargowym 

2. W przetargu nie mogą brać udziału: 

a) osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby im bliskie w rozumieniuustawy zdnia 21sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004, Nr 261, poz. 2603 zpóźn. zm.), 

b) aktualni lub byli najemcy lokali użytkowych stanowiących własność komunalną Miasta iGminy Krapkowice, 
niewywiązujący się z warunków umowy najmu lokalu, potwierdzonychprawomocnym wyrokiem sądowym, 
w okresie jednego roku od jego uprawomocnienia. 

§ 4. 1. Zasadą jest przetarg ustny nieograniczony. 

2. Burmistrz Krapkowic może wyłączyć lokal spod przetargu ustnego nieograniczonego i skierować go na 
przetarg ustny ograniczony. 

3. Burmistrz Krapkowic może wyłączyć lokal spod przetargu i wynająć go w trybie bezprzetargowym: 

a) osobom fizycznym lub podmiotom prowadzącym działalność społecznie użyteczną, a wszczególności 
charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, oświatową, leczniczą, wychowawczą –na cele niezwiązane z działalności 
zarobkową, 

b) na potrzeby własne, tj. zaspokojenia potrzeb lokalowych dla instytucji związanych zdziałalnością samorządową 

4. Garaże przyporządkowane lokalom mieszkalnym wynajmowane będą bezprzetargowo na czas trwania 
umowy najmu lokalu mieszkalnego. 

§ 5. Przedmiotem przetargu jest wysokość stawki netto czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali 
użytkowych lub garaży stanowiących własność komunalną Miasta i Gminy Krapkowice 

§ 6. 1. Jeżeli pierwszy przetarg nie zakończy się wyłonieniem najemcy, Burmistrz Krapkowic ogłasza 
drugi przetarg, przy obniżeniu ceny wywoławczej lokali o 15 %. 

2. Jeżeli drugi przetarg nie zakończy się wyłonieniem najemcy, lokal może być oddany w najem w drodze 
rokowań za cenę ustaloną w tych rokowaniach. 

§ 7. Regulamin przeprowadzania przetargu na wynajem lokali użytkowych i garaży określa Burmistrz 
Krapkowic w drodze zarządzenia 

§ 8. 1. Podstawą do zawarcia umowy jest podpisany przez najemcę i zatwierdzony przez Burmistrza 
Krapkowic protokół z przetargu lub z negocjacji 
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2. Umowy najmu na lokale użytkowe i garaże zawiera się na czas nieokreślony lub w szczególnych warunkach 
na czas określony 

3. Umowa najmu nie powinna pomijać kwestii dotyczących: 

a) czasokresu obowiązywania, 

b) kalkulacji czynszu z uwzględnieniem kosztów związanych z utrzymaniem danego lokalu, 

c) dopuszczalności/zakazu wstąpienia w najem osób bliskich najemcy po jego śmierci, 

d) oddawania lokalu w podnajem lub do bezpłatnego używania osobie trzeciej, 

e) zasad i granic ingerencji najemcy w przedmiot najmu, 

f) przesłanek wypowiedzenia umowy lub jej rozwiązania w trybie natychmiastowym, zzastrzeżeniem prawa 
najemcy do trwałości najmu przez oznaczony okres od zawarciaumowy, 

g) rozliczeń między stronami umowy najmu po jej zakończeniu, w tym rozliczeń dot.nakładówna przedmiot najmu 
lub kosztów jego ulepszenia przez najemcę 

4. Dotychczas zawarte umowy najmu zachowują ważność. 

§ 9. Stawki czynszu i innych opłat za lokal lub garaż ustalane są z uwzględnieniem kosztów (podatek od 
nieruchomości, ceny dostaw mediów, koszty eksploatacji, koszty administracji) i powinny podlegać weryfikacji 
pozwalającej na zrównoważenie wzrostu cen towarów i usług (potocznie inflacji). 

§ 10. 1. W przypadku zwalniania lokalu, najemca – zachowuje trzymiesięczny termin wypowiedzenia –
powiadamia na piśmie wynajmującego o dacie zdania lokalu. Przyjęcia lokalu dokonująpracownicy 
wynajmującego, najpóźniej w ostatnim dniu wygaśnięcia umowy. 

2. Podczas przejmowania lokalu zostaje spisany protokół zdawczo – odbiorczy, który jest jednocześnie 
protokołem stanu technicznego lokalu po zakończeniu stosunku najmu i stanowi podstawę ewentualnych 
wzajemnych roszczeń. 

§ 11. 1. Zgodnie z umową najemca nie może dokonać jakichkolwiek zmian budowlanych i innychistotnych 
przeróbek bez pisemnej zgody wynajmującego. 

2. Najemca bez pisemnej zgody wynajmującego nie może zmienić sposobu użytkowania zajmowanego 
obiektu. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach 
ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach . 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Witold Rożałowski
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