UCHWAŁA Nr XVII/194/2004
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 26 lutego2004 r.
w sprawie określenia zasad i trybu udostępniania lokali użytkowych stanowiących
własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku 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, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80
poz. 717, Nr 162 poz. 1568), Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwala,
co następuje:
§ 1. Uchwała określa zasady i tryb udostępniania na rzecz przedsiębiorców
oraz innych podmiotów lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na cele prowadzenia wskazanej przez nich działalności.
§ 2. Ilekroć w uchwale i w „Regulaminie przetargowym” jest mowa o:
1) przedsiębiorcach – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy
z dnia 19 listopada 1999 roku Prawo działalności gospodarczej
(Dz. U. z 1999 roku Nr 101 poz. 1178, z późniejszymi zmianami),
2) innych podmiotach – należy przez to rozumieć w szczególności:
a) partie polityczne,
b) stowarzyszenia,
c) instytucje kultury.
3) czynszu najmu lub stawce czynszu – należy przez to rozumieć czynsz najmu netto
lub stawkę czynszu netto za metr kwadratowy powierzchni użytkowej, bez należnego
podatku o towarów i usług (VAT),
4) lokalu użytkowym – należy przez to rozumieć lokale użytkowe znajdujące się
w budynkach stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz lokale
użytkowe stanowiące własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski które znajdują się
w budynkach objętych wspólnotami mieszkaniowymi, których członkiem jest Gmina
Ostrowiec Świętokrzyski,
5) Zakładzie – należy przez to rozumieć zakład budżetowy Zakład Usług Miejskich
w Ostrowcu Świętokrzyskim, działający na podstawie uchwały Nr XVI/182/2003
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie
połączenia zakładów budżetowych w zakład budżetowy pod nazwą „Zakład Usług
Miejskich” w Ostrowcu Świętokrzyskim,
6) najemcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę lub inny podmiot wynajmujący
lokal użytkowy.
§ 3. 1. Lokale użytkowe przeznaczone do wynajęcia udostępniane są na czas
nie oznaczony, na zasadach równości wszystkim przedsiębiorcom oraz innym podmiotom
w drodze przetargu publicznego, z zastrzeżeniem § 4.

2. Wywoławcze stawki czynszu ustala Zakład.
§ 4. 1. Udostępnienie lokalu użytkowego może nastąpić z wyłączeniem trybu
przetargu, na mocy uchwały Rady Miasta, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. W przypadku:
1) gdy po dwukrotnym wystawieniu lokalu użytkowego do przetargu publicznego
nie zgłosi się żaden oferent,
2) udostępniania lokalu użytkowego na magazyn, gdy lokal ten nie może być
przeznaczony na inne cele
o zawarciu, bez przeprowadzenia przetargu, umowy najmu lub dzierżawy decyduje
Prezydent Miasta, w drodze zarządzenia.
3. W przypadku przekształcenia lub reorganizacji podmiotu dotychczas
wynajmującego lokal użytkowy o przedłużeniu umowy najmu decyduje Prezydent Miasta,
w drodze zarządzenia.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, stawkę czynszu z tytułu najmu
lokalu użytkowego ustala Zakład.
§ 5. 1. Czynności związane z przeprowadzeniem
na wynajem lokali użytkowych wykonywane są przez Zakład.

przetargu

publicznego

2. Postępowanie przetargowe przeprowadzane jest przez Komisję Przetargową
powołaną przez Prezydenta Miasta, w drodze zarządzenia.
3. Szczegółowy tryb przeprowadzenia postępowania przetargowego określa
„Regulamin przetargowy” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
4. Czynności związane z zawieraniem umów najmu dotyczących lokali użytkowych
wykonywane są przez Zakład bądź przez administratora działającego na podstawie umowy
zawartej z Zakładem.
5. Zawieranie umów najmu przez administratora działającego na podstawie umowy
zawartej z Zakładem, następuje na podstawie skierowań do zawarcia umowy najmu
wydawanych przez Zakład w oparciu o:
1) protokoły Komisji Przetargowej z przeprowadzonych postępowań przetargowych,
2) uchwały Rady Miasta, o których mowa w §4 ust. 1,
3) zarządzenia Prezydenta Miasta, o których mowa w § 4 ust. 2 i ust. 3.
§ 6. 1. Stawki czynszu najmu ustalone w umowach zawartych w wyniku
postępowania przetargowego, jak i bez przetargu, podlegają waloryzacji raz w roku,
nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zawarcia umowy, o wskaźnik wzrostu cen
detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku,
w którym stawki ulegają podwyższeniu, w stosunku do analogicznego okresu roku
poprzedniego, ustalony w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie
15 dni po upływie trzeciego kwartału.

2. Waloryzacja nie będzie dokonywana, gdy wskaźnik o którym mowa w ust. 1 będzie
niższy niż 1 %.
3. Zakład na wniosek najemcy, może odstąpić od waloryzacji, o której mowa
w ust. 1, po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta.
§ 7. 1. Zaleca się, by z najemcami, którzy zamierzają wprowadzić trwałe zmiany
modernizacyjne mające wpływ na podwyższenie wartości lokalu użytkowego lub w wystroju
zewnętrznym budynku, w którym znajduje się lokal użytkowy, umowy najmu zawierały
gwarancje nie wypowiedzenia ich przez Zakład bądź przez administratora działającego
na podstawie umowy zawartej z Zakładem, przez okres 2 lat od dnia protokolarnego
potwierdzenia dokonania zmian, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pomimo udzielenia gwarancji, o której mowa w ust.1, umowa najmu będzie mogła
być rozwiązana:
1) gdy rozwiązanie następuje z winny najemcy, w przypadkach określonych
w umowie i stosownych przepisach Kodeksu Cywilnego,
2) w przypadku przeznaczenia lokalu użytkowego do sprzedaży, gdy dotychczasowy
najemca nie skorzysta, z przysługującego mu na podstawie Uchwały
Nr XXVIII/430/2000 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 29 czerwca 2000 roku w sprawie określenia kryteriów sprzedaży lokali
użytkowych stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
pierwszeństwa w nabyciu lokalu.
§ 8. 1. Zakład bądź administrator działający na podstawie umowy zawartej
z Zakładem, w przypadku zajmowania lokalu użytkowego przez dotychczasowego najemcę
pomimo rozwiązania umowy najmu, może obciążyć go kwotą w wysokości 300 % stawki
czynszu wynikającej z obowiązującej dotychczas umowy, z tytułu odszkodowania
za korzystanie z lokalu bez tytułu prawnego.
2. Kwota odszkodowania, o której mowa w ust. 1, jest ustalana w wysokości
miesięcznej. W przypadku gdy okres korzystania z lokalu bez tytułu prawnego jest krótszy
niż miesiąc, kwota odszkodowania jest proporcjonalnie pomniejszana.
3. Poza odszkodowaniem, o którym mowa w ust. 1, Zakład bądź administrator
działający na podstawie umowy zawartej z Zakładem obciąża dotychczasowego najemcę
opłatami z tytułu świadczeń dodatkowych, w tym w szczególności z tytułu dostaw energii
cieplnej, wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości.
§ 9. 1. Lokale użytkowe (ich części) mogą być udostępniane przez najemców
na rzecz osób trzecich, w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:
1) uzyskania zgody Prezydenta Miasta,
2) wnoszenia dodatkowej opłaty w wysokości 50 % ustalonej w umowie stawki
czynszu, za powierzchnię lokalu użytkowego udostępnioną na rzecz osoby trzeciej.
2. Wyrażenie zgody na udostępnienie przez najemcę lokalu użytkowego (jego części)
na rzecz osoby trzeciej następuje na wniosek najemcy, złożony za pośrednictwem
Zakładu i zaopiniowany przez niego.
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§ 10. Tracą moc:
uchwała Nr XLV/447/97 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 29 stycznia 1997 roku w sprawie określenia zasad i trybu udostępniania
komunalnych lokali użytkowych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego,
uchwała Nr XXIV/316/2000 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 29 lutego 2000 rok zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu
udostępniania komunalnych lokali użytkowych na terenie Ostrowca
Świętokrzyskiego,
uchwała Nr XXXIX/684/2001 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 28 czerwca 2001 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad
i trybu udostępniania komunalnych lokali użytkowych na terenie Ostrowca
Świętokrzyskiego,
uchwała Nr VII/86/2003 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 26 marca 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad
i trybu udostępniania komunalnych lokali użytkowych na terenie Ostrowca
Świętokrzyskiego,
uchwała Nr X/112/2003 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 11 czerwca 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad
i trybu udostępniania komunalnych lokali użytkowych na terenie Ostrowca
Świętokrzyskiego.
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§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego, prasie lokalnej oraz zostaje podana do wiadomości publicznej w siedzibie
Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ostrowcu
Świętokrzyskim.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2004 roku.

Załącznik
do uchwały Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Nr XVII/194/2004
z dnia 26 lutego 2004 r.

„Regulamin przetargowy”
I.

Zasady ogólne.

1. Przetargi publiczne na wynajem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski są organizowane przez Zakład.
2. Postępowanie przetargowe przeprowadzane jest w siedzibie Zakładu, przez Komisję
Przetargową powołaną przez Prezydenta Miasta, w drodze zarządzenia.
3. Postępowanie przetargowe złożone jest z dwóch etapów:
1) pierwszy etap – komisyjne otwarcie ofert i sprawdzenie ich pod względem
formalno – prawnym oraz ustalenie oferty zawierającej najwyższą stawkę
czynszu za dany lokal,
2) drugi etap – przetarg ustny (licytacja).
4. W przetargu może wziąć udział nieograniczona liczba przedsiębiorców lub innych
podmiotów. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę oferentów, jeżeli chociaż
jeden oferent zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej wywoławczej
stawki czynszu.
5. Forma organizacyjno – prawna przedsiębiorcy lub innego podmiotu przystępującego
do przetargu musi być udokumentowana odpowiednimi odpisami dokumentów.
6. Oferenci mogą być w czasie przetargu reprezentowani przez pełnomocników
legitymujących się pisemnym pełnomocnictwem, ze wskazaniem dokładnych danych
osobowych mocodawcy, numerem jego dowodu osobistego i uwierzytelnionym
podpisem na pełnomocnictwie (nie jest wymagane notarialne potwierdzenie podpisu).
7. Osoby biorące udział w przetargu mają obowiązek legitymować się dowodem
tożsamości oraz ewentualnym pełnomocnictwem, o którym mowa w rozdziale I ust. 6.
8. Oferta, złożona przez oferenta winna zawierać:
1) informacje o zakresie działalności, jaką oferent zamierza wykonywać w lokalu
użytkowym, którego dotyczy oferta,
2) informacje o dotychczas wykonywanej przez oferenta działalności,
w tym o wynajmowanych przez oferenta innych lokalach użytkowych,
z podaniem adresu podmiotu wynajmującego na rzecz oferenta lokal
użytkowy,
3) proponowaną stawkę czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego
oraz proponowaną stawkę czynszu z tytułu najmu pomieszczeń przynależnych,
tj. piwnic, klatek schodowych, itp.,

4) nieprzekraczalny termin, do którego oferent wykona na własny koszt prace
adaptacyjne w lokalu, niezbędne do rozpoczęcia w nim planowanej
działalności oraz termin rozpoczęcia tej działalności w lokalu użytkowym,
5) planowane ewentualnie ulepszenia i modernizacje dotyczące lokalu
użytkowego, którego dotyczy oferta, mające na celu podniesienie jego
standardu,
6) zobowiązanie się oferenta do partycypowania w kosztach organizowanych
przez Zakład remontów, ulepszeń, wystroju zewnętrznego budynku,
w części proporcjonalnej do powierzchni zajmowanego lokalu użytkowego
w stosunku do powierzchni całego budynku,
7) informacje o oferencie:
a) dane identyfikujące przedsiębiorcę lub inny podmiot przystępujący
do przetargu (np. w przypadku osoby fizycznej – imię, nazwisko,
dokładny adres zamieszkania, numer i seria dowodu osobistego, forma
organizacyjno – prawna prowadzonej działalności),
b) dotychczasowe miejsce wykonywanej działalności, nie tylko
w zakresie określonym w ofercie, wraz z podaniem dokładnego adresu
oraz formy organizacyjno – prawnej,
c) adres urzędu skarbowego, w którym rozlicza się oferent
wraz z podaniem numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
d) numer REGON w przypadku, gdy taki numer został już nadany.
9. Wszystkie informacje wymienione w rozdziale I ust. 8 traktowane są jako
bezwzględne minimum informacji o oferencie przystępującym do przetargu.
10. Oferent składający ofertę obowiązany jest dołączyć:
1) pisemne oświadczenie o zaznajomieniu się z treścią niniejszego Regulaminu
i akceptacją postanowień w nim zawartych,
2) pisemne oświadczenie o zaznajomieniu się z treścią projektu umowy
wraz z akceptacją jej postanowień,
3) dokumenty potwierdzające formę organizacyjno – prawną oferenta,
w szczególności:
a) aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej bądź odpis z właściwego rejestru (dokument wydany
w terminie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed dniem otwarcia
ofert),
b) umowa spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki komandytowej lub spółki
kapitałowej.
4) zaświadczenie dotyczące braku po stronie oferenta zaległości z tytułu
należności finansowych wobec Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, w zakresie
podatków, opłat lokalnych, czynszów najmu i dzierżawy, itp.,
5) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
bądź Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na siedzibę oferenta,
że nie zalega on z zapłatą podatków i innych należności, do których stosuje się
ustawę – ordynacja podatkowa,
6) pisemne oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z zapłatą należności na rzecz
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz, że nie jest dłużnikiem wobec
dostawców mediów oraz wobec innych wynajmujących,
7) pisemne zobowiązanie się do wykonania w lokalu użytkowym konkretnych
prac remontowych i adaptacyjnych w określonym terminie,

8) ewentualne pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta,
9) dowód wpłaty wadium.
11. Dokumenty, o których mowa w rozdziale I ust. 10 pkt 3 mogą być złożone w formie
oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez oferenta.
12. Ofertę wraz z załączonymi dokumentami, należy umieścić w kopercie, opieczętować
i złożyć w siedzibie Zakładu do daty określonej w ogłoszeniu przetargowym.
13. Wadium za lokal użytkowy wystawiony do przetargu ustala każdorazowo Zakład,
biorąc pod uwagę powierzchnię użytkową lokalu oraz jego lokalizację.
Wpłaty wadium dokonuje się do kasy znajdującej się w siedzibie Zakładu.
14. Wywoławczą stawkę czynszu ustala Zakład.
15. Przed złożeniem oferty, oferent powinien dokonać oględzin lokalu użytkowego,
którego będzie dotyczyć oferta. Nie zapoznanie się ze stanem lokalu przed złożeniem
oferty lub brak zastrzeżeń w ofercie wywołuje taki skutek, że Zakład uznaje,
że lokal użytkowy jest zdatny do umówionego użytku. W takim przypadku żadne
zastrzeżenia lub zażalenia najemcy nie będą uznawane i rozstrzygane
przez Zakład.
16. Zakład bądź administrator działający na podstawie umowy zawartej z Zakładem
obowiązany jest zawiadomić dotychczasowego użytkownika lokalu o wytypowaniu
lokalu do przetargu w takim czasie, by umożliwić mu wzięcie udziału w postępowaniu
przetargowym.
17. Komisja Przetargowa może odstąpić od przeprowadzenia przetargu w całości
lub na poszczególne lokale użytkowe lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny.
II.

Postępowanie przetargowe

1. Postępowanie przetargowe złożone jest z dwóch etapów.
2. Pierwszy etap postępowania przetargowego:
1) Komisja Przetargowa dokonuje otwarcia wszystkich ofert i bada czy spełniają
one wymogi formalno – prawne określone w Regulaminie, w szczególności
wymienione w rozdziale I ust. 5 – 10,
2) oferty, które nie są kompletne w świetle postanowień Regulaminu,
są odrzucane i nie biorą udziału w dalszym postępowaniu,
3) Komisja Przetargowa ustala, która z ofert zawiera najwyższą stawkę czynszu
za dany lokal.
3. Drugi etap postępowania przetargowego to przetarg ustny (licytacja):
1) w etapie tym wywoławczą stawką czynszu za metr kwadratowy powierzchni
użytkowej lokalu użytkowego jest najwyższa stawka czynszu zaproponowana
w ofertach, z zachowaniem warunków określonych w rozdziale II ust. 2,
2) postąpienie w przetargu ustnym nie może wynosić mniej niż 10 %.
Zaoferowana stawka czynszu przestaje wiązać, gdy inny oferent biorący udział
w przetargu zaoferował wyższą stawkę czynszu,

3) po ustaniu postąpień, prowadzący przetarg uprzedzając obecnych,
że po trzecim obwieszczeniu dalsze postąpienia nie będą przyjęte, obwieszcza
trzykrotnie ostatnio oferowaną stawkę, zamyka przetarg i wymienia oferenta,
który zaoferował najwyższą stawkę czynszu. Oferent ten wygrywa przetarg.
4. Wyniki I i II etapu przetargu zostają podane do publicznej wiadomości w dniu
przetargu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu.
5. Z czynności związanych z postępowaniem przetargowym Komisja Przetargowa
sporządza protokół.
III.

Postępowanie po zakończeniu przetargu.

1. Zwrot wadium:
1) wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg, nie podlega zwrotowi
do czasu zawarcia umowy najmu z Zakładem bądź z administratorem
działającym na podstawie umowy zawartej z Zakładem,
2) wadium wpłacone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu bądź ich
oferty zostały odrzucone z powodu nie spełnienia wymogów określonych
w Regulaminie, zostaje im zwrócone w kasie znajdującej się w siedzibie
Zakładu, najwcześniej następnego dnia po dacie przetargu, jeżeli tym dniem
nie jest dzień wolny od pracy.
2. Zawarcie umowy najmu:
1) oferent, który wygrał przetarg na wynajem danego lokalu użytkowego,
jest uprawniony do żądania zawarcia z nim umowy najmu, na warunkach
przedstawionych w projekcie umowy,
2) w przypadku lokalu użytkowego wolnego w sensie fizycznym, zawarcie
umowy najmu następuje najpóźniej w 7 dniu roboczym po dacie przetargu,
3) w przypadku lokalu użytkowego wytypowanego do przetargu, który nie jest
wolny w sensie fizycznym, zawarcie umowy najmu następuje najpóźniej
w 7 dniu roboczym po dacie zwrócenia lokalu użytkowego przez
poprzedniego użytkownika bądź od daty wykonania eksmisji,
4) oferent, który wygrał przetarg zobowiązany jest do uiszczania czynszu
najmu i opłat za świadczenia dodatkowe od daty podpisania umowy najmu,
a w przypadku gdy przejęcie lokalu na podstawie protokołu zdawczo –
odbiorczego nastąpiło przed podpisaniem umowy, od daty przejęcia.
3. Do daty podpisania umowy najmu oferent, który wygrał przetarg na wynajem danego
lokalu użytkowego, zobowiązany jest wpłacić do kasy znajdującej się w siedzibie
Zakładu bądź administratora działającego na podstawie umowy zawartej z Zakładem,
kaucję w wysokości 100 % czynszu najmu za lokal i za pomieszczenia przynależne,
która będzie rozliczona w przypadku rozwiązania umowy najmu, w terminie 7 dni
od daty protokolarnego przekazania lokalu użytkowego.

