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            Zał. do uchwały nr 71 

Rady Nadzorczej z                   

dnia 26.09.2019 r. 

R e g u l a m i n 

oddawania lokali użytkowych w najem i dzierżawy terenu na podstawie 

przetargu i w drodze bezprzetargowej.  
 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst 

jednolity: Dz.U.  2018 poz. 845  z późn. zmianami 

 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity:    

Dz.U. 2018 poz. 1285 z późn. zmianami) 

 Statut PSM „Przymorze”  uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli PSM 

„Przymorze” w dniu 29.06.2018 r. 
 

§ 1 
1. Wynajem lokali użytkowych i dzierżawy terenu osobom fizycznym i  

prawnym   odbywa się na zasadzie umów cywilno prawnych na podstawie  

przetargu i w  drodze bezprzetargowej. 

2. Przeprowadzenie przetargu na lokale użytkowe należy do obowiązków  

Zarządu  Spółdzielni,  na wniosek Rady Osiedla. 

3. W celu przeprowadzenia przetargu Zarząd powołuje Komisję przetargową.  

W skład Komisji przetargowej wchodzą: przedstawiciel  Zarządu jako  

przewodniczący, kierownik Administracji na terenie której znajduje się lokal,  

przedstawiciele  właściwej  Rady Osiedla w liczbie 1- 3 osób. 
 

§ 2 
1. Przetarg przeprowadzony jest w następujących formach: 

a) przetargu ustnego (licytacji), 

b) pisemnego przetargu. 

2. Przetarg ustny (licytacja) ma na celu uzyskanie najwyższej ceny, przetarg   

pisemny -  wybór najkorzystniejszej oferty. 
 

§ 3 
1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne. jeżeli wpłacą 

wadium  w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie. 

2. Wysokość wadium nie może być mniejsza przy lokalach o powierzchni do  

500 m
2
 od dwu-miesięcznego czynszu, zaś przy lokalach o pow. większej niż  

500 m
2
 w  wysokości  1-miesięcznego czynszu. 

3. Wadium wnoszone jest w gotówce lub przelewem na wskazany rachunek 

bankowy. 

Wadium ulega przepadkowi w razie cofnięcia lub zmiany oferty po rozpoczęciu 

przetargu lub w razie uchylenia się oferenta, który przetarg  wygrał, od zawarcia 

umowy na warunkach określonych w ofercie. 
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§ 4 

1. Nie powoduje utraty wadium cofnięcie oferty lub przeprowadzenie w niej 

zmian przed rozpoczęciem przetargu wskazanym w zaproszeniu do składania 

ofert.                     

2. Spółdzielnia zwraca wadium niezwłocznie po zakończeniu przetargu, nie 

później  jednak niż następnego dnia po wygaśnięciu ważności oferty. 

    Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet   

     przyszłych    należności z tytułu najmu lokalu. 

3. Jeżeli Spółdzielnia po zawiadomieniu oferenta o przyjęciu jego oferty 

zmienia istotne warunki wynajmu lokalu, oferent może uchylić się od 

zawarcia umowy, bez utraty wadium.. 

 

§ 5 

1. Przed przejęciem lokalu najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji. 

2. Wysokość kaucji nie może być mniejsza od 2- miesięcznego ustalonego 

czynszu  przy lokalach o pow. do 500 m²  i  1-miesięcznego ustalonego 

czynszu  przy  lokalach  o  pow. powyżej  500 m²        

3. Kaucja nie będzie waloryzowana. 

4. Kaucja będzie rozliczana w momencie rozwiązania umowy najmu lokalu  

   i protokolarnego przejęcia lokalu przez strony.” 

 

§ 6 

W przetargu nie mogą uczestniczyć  : 

a) osoby uczestniczące w przetargu jako członkowie komisji przetargowej, 

ich  małżonkowie, dzieci i rodzeństwo, 

b) osoby, z którymi rozwiązano umowę najmu lokalu, który jest 

przedmiotem  przetargu, o ile  nie uregulowali należności czynszowych za 

wynajmowany  lokal  wraz z odsetkami.  

 

§ 7 
1. Zarząd bądź wyznaczona przez niego osoba wyznacza termin przetargu ,nie 

krótszym niż 14 dni po  ukazaniu się ogłoszenia o przetargu oraz ogłasza 

obwieszczenie o przetargu (zaproszenie do składania ofert) w prasie 

codziennej , na stronie internetowej Spółdzielni i innych portalach 

ogłoszeniowych oraz wywiesza obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w 

Zarządzie i właściwej miejscowo  Administracji Osiedla. 

Koszty ogłoszenia ponosi Administracja Osiedla na terenie której znajduje 

się  wynajmowany lokal. 

2. W ogłoszeniu należy podać: 

1) nazwę i siedzibę wynajmującego (ogłaszającego przetarg), 

2) rodzaj  przetargu – nieograniczony lub ograniczony. W przypadku 

przetargu ograniczonego należy wskazać osoby do których kierowane 

jest zaproszenie do składania ofert np. z uwagi na kwalifikacje 
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potrzebne do prowadzenia określonej  działalności gospodarczej bądź 

ze względu na  branżę,                                                     

3) wskazanie adresu lokalu, który ma być przedmiotem przetargu i 

określenie  godzin, w których oferenci mogą zapoznać się z lokalem 

oraz wskazanie powierzchni  lokalu użytkowego w m
2
, 

4) termin   i  miejsce  przetargu,                 

5) wysokość ceny wywoławczej oraz  wadium, 

6) miejsce wpłaty wadium (rachunek bankowy lub kasa spółdzielni), 

7) pouczenie o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy w razie 

wygrania przetargu,     

8) możliwość odwołania bądź przerwania przetargu bez podania 

przyczyn, 

9) informację o możliwości zapoznania się z Regulaminem 

przetargowym. 

3. W zaproszeniu do składania ofert określa się ponadto: 

1) miejsce, termin i tryb składania ofert oraz okres ważności ofert, 

2) informację, o zwrocie wadium oferentom, których oferty nie zostaną 

przyjęte,  bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.  

Oferentowi, którego oferta została przyjęta  wpłacone wadium zalicza się   

na  poczet przyszłych należności czynszowych, 

3) ostateczny termin  zawarcia umowy o wynajęcie lokalu, 

4) zastrzeżenie, że spółdzielni przysługuje prawo swobodnego wyboru 

oferty, jak też  uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania 

przyczyn, 

5) okres ważności oferty, z tym że minimalny okres ważności rozpoczyna 

się  w dniu wskazanym jako termin rozpoczęcia przetargu, a kończy się 

nie  wcześniej  niż w terminie wyznaczonym do zawarcia umowy. 
 

§ 8 

Oferent przystępuje do przetargu wymienionym w § 2 ust.1 pkt b. Regulaminu, 

składając pisemną ofertę, która powinna zawierać: 

1) nazwę i siedzibę oferenta, oraz informacje w jakiej formie prawnej 

prowadzi  działalność gospodarczą (zgłoszenie do Centralnej Ewidencji     

Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), spółka cywilna, spółka  

z o.o., bądź spółka akcyjna), 

2) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje 

te  warunki  bez zastrzeżeń, 

3) określenie stawki czynszowej wraz z rodzajem prowadzonej działalności, 

4) oświadczenie, że oferent uważa się za związanego ofertą co najmniej w 

ciągu  minimalnego okresu jej ważności określonego w szczegółowych 

warunkach przetargu i że zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie 

wyznaczonym  w  zaproszeniu do składania ofert, jeżeli wygra przetarg. 
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§ 9 

Przetarg ustny rozpoczyna się od wywołania przetargu przez przewodniczącego, 

który podaje do wiadomości uczestnikom: 

1) przedmiot przetargu, 

2) cenę wywoławczą oraz wysokość świadczeń dodatkowych takich jak  

świadczenia za  c.o., c.w., konserwację sieci c.o,  podatek od 

nieruchomości i  gruntu  itp.  

3) termin zawarcia umowy. 

 

§ 10 

Przetarg wymieniony w § 2 ust.1 nie dochodzi do skutku w przypadku 

zgłoszenia się  tylko  jednego licytanta. 
     

§ 11 

Licytacja rozpoczyna się od wywołania ceny wywoławczej jednego m
2
 pow. 

użytkowej lokalu. 

 

§ 12 

1. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 10% ceny wywołania z   

zaokrągleniem   wzwyż do pełnych złotych. Zaoferowana cena przestaje 

wiązać uczestnika  przetargu, gdy inny uczestnik zaoferuje cenę wyższą. 

2. W wyjątkowych przypadkach Komisja Przetargowa może zmniejszyć 

wskaźnik  postąpień np. gdy jest to lokal o dużej powierzchni, wysokiej  

stawce i przy sprzedaży środków trwałych.   
 

§ 13 

Po ustaniu postąpień, prowadzący przetarg, uprzedzając obecnych, po trzecim 

ogłoszeniu zamknie przetarg i udzieli przybicia licytantowi, który zaoferował 

najwyższą ceną. 
 

§ 14 

Z chwilą przybicia następuje zakończenie licytacji/przetargu. 

 

§15 

Prowadzący przetarg sporządza z jego przebiegu protokół, który powinien 

zawierać: 

1) oznaczenie miejsca i czasu przetargu, 

2) imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg, 

3) wysokość ceny wywoławczej, 

4) najwyższą cenę zaoferowaną za lokal, 

5) imię i nazwisko i miejsce zamieszkania osoby, która wygrała przetarg, 

oraz informację  w jakiej formie prawnej prowadzi działalność 
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gospodarczą  (zgłoszenie do     CEIDG, spółka cywilna, spółka z o.o, bądź 

spółka   akcyjna) i nie figuruje w Krajowym Rejestrze Długów. 

6) termin zawarcia umowy najmu lokalu oraz adres i powierzchnia lokalu, 

który  był  przedmiotem przetargu, 

7) wzmianka o odczytaniu protokołu, 

8) podpisy osób prowadzących przetarg i osoby, która wygrała przetarg, lub  

wzmianka o przyczynie braku podpisu. 
 

§ 16 

1. Pisemny przetarg   rozpoczyna się w miejscu i  terminie wskazanym w 

zaproszeniu do składania ofert. 

2. Z przebiegu przetargu sporządza się protokół. Przepis § 15 ma zastosowanie   

     odpowiednie z tym, że w protokole dotyczącym przetargu pisemnego winno  

     być  uzasadnienie wybrania  najkorzystniejszej oferty. 

        

§ 17 

1. Przetarg pisemny składa się z części jawnej i niejawnej. 

2. W części jawnej komisja przetargowa w obecności oferentów: 

1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz liczbę otrzymanych  

ofert, 

2) otwiera koperty z ofertami i po wstępnej analizie określa, które z nich  

odrzuca  z podaniem przyczyny, 

3) zawiadamia oferentów ustnie  o przewidywanym  terminie zakończenia 

części  niejawnej przetargu, 

4) przyjmuje do protokołu zgłoszone przez oferentów wyjaśnienia lub  

oświadczenia. 

3. Komisja przetargowa odrzuca oferty: 

1) nieodpowiadające w sposób oczywisty warunkom przetargu, 

2) zgłoszone po wyznaczonym terminie, 

3) nieczytelne lub budzące wątpliwości co do ich treści, (z przeróbkami,  

skreśleniami). 

4. W części niejawnej komisja przetargowa: 

1) dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich 

lub ustala,  że żadna z ofert nie nadaje się do przyjęcia, 

2) podpisuje protokół z uzasadnieniem zawartych w nim ustaleń i wpisuje  

         datę  rozstrzygnięcia, która jest datą zakończenia przetargu. 
 

§ 18 

1. Jeżeli ze względu na równorzędność ofert wybór jest utrudniony, komisja  

zarządza   dodatkowe negocjacje. 

2. W czasie negocjacji  oferenci składają propozycje do protokołu po      

przeanalizowaniu   których,  komisja podejmuje ostateczną decyzję. 
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3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz uczestnicy dodatkowego 

przetargu  ustnego. 

 

§ 19 

Spółdzielnia zawiadamia niezwłocznie oferentów o zakończeniu przetargu i jego 

wyniku. 

              

§ 20 

1. Z chwilą zawiadomienia oferenta po zakończeniu przetargu o wyborze jego 

oferty powstaje między stronami stosunek zobowiązaniowy do której stosuje 

się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego o umowie. 

2. Projekt umowy skonsultowany z Komisją Przetargową sporządza 

Spółdzielnia i  przedstawia go do podpisania oferentowi, który wygrał 

przetarg  . 

3. Lokal, na który był ogłoszony przetarg nie może być udostępniony 

oferentowi, który  wygrał przetarg przed podpisaniem umowy. 

 

§ 21 

Uczestnicy biorący udział w przetargu ustnym bądź pisemnym powinni być 

zapoznani   z niniejszym Regulaminem. 
          

§ 22 

Dobór najemców lokali użytkowych może odbywać się bez przetargu na 

podstawie podejmowanej każdorazowo uchwały Rady Osiedla w odniesieniu do 

lokali użytkowych administrowanych przez poszczególne Administracje oraz 

uchwały Rady Nadzorczej w odniesieniu do lokali użytkowych 

administrowanych przez Zarząd Spółdzielni. 

 

§ 23 

Organy wymienione w § 22 podejmując uchwałę o wynajęciu lokalu 

użytkowego bez ogłaszania przetargu kierują się między innymi następującymi 

okolicznościami: 

1) ogłoszony przetarg na lokal nie doszedł do skutku z powodu braku 

oferentów, 

2) w lokalu prowadzona będzie działalność handlowo – usługowa, której  

utrzymanie na   Osiedlu jest niezbędne, 

3)   użytkownik przyszły najemca, któremu wynajęty zostanie lokal jest 

wiarygodny oraz  przedstawi  wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej (CEIDG), odpis z KRS lub innej odpowiedniej 

ewidencji  i nie figuruje w Krajowym Rejestrze Długów. 

4) ustalona stawka w drodze negocjacji będzie minimum na poziomie 

stawek  ustalonych dla lokali prowadzących działalność tego samego 

rodzaju, 
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5) użytkownik zobowiąże się do wykonania prac remontowych celem   

dostosowania  lokalu do rodzaju prowadzonej działalności na własny 

koszt, 

6) w przypadku gdy, przyszły   najemca nie prowadzi działalności 

gospodarczej   lecz jako  osoba  fizyczna  dokumentuje swoją 

wiarygodność.   

 

§ 24 

Stawkę  na lokale oddawane w najem w drodze bezprzetargowej zatwierdza 

Rada Osiedla, w odniesieniu do lokali użytkowych w Osiedlu bądź Rada 

Nadzorcza w odniesieniu do lokali użytkowych administrowanych przez Zarząd 

Spółdzielni, ustalając jednocześnie termin jej obowiązywania. 

 

§ 25 

Zakres obowiązków użytkowników lokali i Spółdzielni, podział napraw 

wewnątrz lokali, rozliczenia finansowe Spółdzielni z użytkownikiem 

zwalniającym lokal użytkowy reguluje Regulamin określający zasady 

rozliczania kosztów gospodarki lokalami w PSM „Przymorze” oraz umowa 

najmu. 

 

§ 26 

  Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się również do 

licytacji/przetargu na dzierżawę terenów na gruntach będących we władaniu 

Spółdzielni. 

 

§ 27 
Traci moc Regulamin z dnia 10.07.2003 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 

20.11.2003 r.  

 

§ 28 

Regulamin został uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 71 w dniu  

26.09.2019 r.  i wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
 

  


