Uchwa a Nr 165/5/XVII/08
Rady Miejskiej w I owej
z dnia 18 lipca 2008 r.
w sprawie ustalenia zasad najmu lokali u ytkowych nale cych do zasobu gminy na okres co
najmniej jednomiesi czny
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó n. zm. 1) uchwala si , co nast puje:
Rozdzia 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Uchwa a dotyczy okre lenia zasad wynajmu lokali u ytkowych na czas nieoznaczony
lub na czas oznaczony trwaj cy co najmniej jeden miesi c.
2. Przez u yte w uchwale zwroty, rozumie si :
1) podstawa wymiaru – kwota bezwzgl dna, b ca podstaw do ustalenia
miesi cznych minimalnych stawek bazowych czynszu najmu za lokale u ytkowe
za 1 metr kwadratowy powierzchni u ytkowej,
2) strefa handlowa – wydzielony teren gminy I owa,
3) lokal u ytkowy – lokal nale cy do zasobu gminy, wykorzystywany przez osoby
lub podmioty nie zwi zane z samorz dem gminy I owa do prowadzenia
dzia alno ci gospodarczej,
4) wynajmuj cy – zarz dca nieruchomo ci dzia aj cy w imieniu gminy, w tym
jednostka pomocnicza, zak ad bud etowy lub jednostka bud etowa gminy I owa.

Rozdzia 2
Zasady ustalenia minimalnych stawek bazowych czynszu najmu
i sposobu ich p atno ci
§ 2. Okre la si wysoko

podstawy wymiaru w kwocie 7,18 z /1 m2.

§ 3. Wyznacza si trzy strefy op at za lokale u ytkowe na terenie gminy I owa:
1) I strefa – lokale u ytkowe po one w nieruchomo ciach przy ca ej ulicy Plac
Wolno ci oraz przy ulicy Ko ciuszki nr 1;
2) II strefa - lokale u ytkowe po one w nieruchomo ciach w mie cie I owa, nie uj tych
w I strefie handlowej;
3) III strefa - lokale u ytkowe po one w nieruchomo ciach na terenie pozamiejskim
gminy.
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Zmiany tekstu jednolitego ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z
2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.
1218.

§ 4. 1. Ustala si miesi czne minimalne stawki bazowe czynszu najmu za 1 m2 powierzchni
ytkowej lokalu u ytkowego (wed ug uk adu Polskiej Klasyfikacji Dzia alno ci):
I strefa II strefa III strefa
Lp
Rodzaj dzia alno ci
w procentach podstawy wymiaru

1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

15)

16)

Przetwórstwo przemys owe
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa
pojazdów samochodowych, motocykli oraz
artyku ów u ytku osobistego i domowego z
wy czeniem szewstwa, naprawy i przeróbki
odzie y oraz sprzeda y detalicznej nowych
artyku ów
ksi garskich
w
wyspecjalizowanych sklepach - w lokalach o
powierzchni u ytkowej do 40 m2 w cznie
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa
pojazdów samochodowych, motocykli oraz
artyku ów u ytku osobistego i domowego z
wy czeniem szewstwa, naprawy i przeróbki
odzie y oraz sprzeda y detalicznej nowych
artyku ów
ksi garskich
w
wyspecjalizowanych sklepach - w lokalach o
powierzchni u ytkowej powy ej 40 m2
Sprzeda
detaliczna nowych artyku ów
ksi garskich w wyspecjalizowanych sklepach
Szewstwo, naprawa i przeróbki odzie y
Hotele i restauracje, z wyj tkiem barów
mlecznych
Bary mleczne
Transport, gospodarka magazynowa i
czno
Po rednictwo finansowe
Edukacja
Ochrona zdrowia
Pomoc spo eczna
Dzia alno us ugowa komunalna
Prowadzenie
dzia alno ci
statutowej
organizacji spo ecznych nie dzia aj cych dla
osi gni cia zysku
Pomieszczenia gospodarcze nie przynale ne
do mieszkania, wykorzystywane przez
najemców wy cznie na w asne potrzeby, w
tym na gara e, sk ady magazynowe itp.
Pozosta a dzia alno

200 %
200 %
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wed ug zasad okre lonych w
ust. 2
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100 %
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200 %

50 %
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200 %
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50 %
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200 %
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200 %
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50 %
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2. Czynsz najmu za prowadzenie w lokalach u ytkowych dzia alno ci polegaj cej na
handlu hurtowym i detalicznym; naprawie pojazdów samochodowych, motocykli oraz
artyku ów u ytku osobistego i domowego z wy czeniem szewstwa, naprawy i
przeróbki odzie y oraz sprzeda y detalicznej nowych artyku ów ksi garskich w
wyspecjalizowanych sklepach wylicza si wed ug wzorów:

a) w lokalach o powierzchni u ytkowej powy ej 40 m2 do 60 m2 w cznie:

CD = { [ PW · 40 ] + [ ( M – 40 ) · PW · 0,3 ] } · S
b) w lokalach o powierzchni u ytkowej powy ej 60 m2:

CD = { [ PW · 46 ] + [ ( M – 60 ) · PW · 0,15 ] } · S

gdzie:
CD – minimalna wysoko czynszu najmu za ca kowit powierzchni u ytkow
lokalu
PW - kwota w z otych, okre lona w § 2 jako podstawa wymiaru,
M – powierzchnia u ytkowa lokalu, b ca podstaw do naliczenia czynszu bez
powierzchni, o której mowa w ust. 3,
S – wspó czynnik, który wynosi:
- w I strefie .................... 2,0
- w II strefie .................. 1,75
- w III strefie ................. 1,5
3. Niezale nie od czynszu najmu wyliczonego na podstawie ust. 1 i ust. 2, do czynszu
dolicza si op at czynszow za pomieszczenia przynale ne do lokalu a nie powi zane
z nim bezpo rednio (piwnice, komórki, pomieszczenia na opa itp.) w wysoko ci 25%
podstawy wymiaru pomno onej przez ich powierzchni .
4. Okre lone na podstawie niniejszego paragrafu minimalne stawki czynszu s kwotami
netto.
§ 5. 1. W przypadku prowadzenia przez najemc w tym samym lokalu kilku dzia alno ci, dla
których okre lono w § 4 ró ne minimalne stawki bazowe czynszu najmu, minimaln
stawk czynszu ustala si w najwy szej mo liwej wysoko ci.
2. Odst pstwo od stosowania przez wynajmuj cego minimalnych stawek czynszu najmu
jest mo liwe jedynie w przypadku wyst pienia okoliczno ci, o których mowa:
1) w art. 664 § 1 ustawy - Kodeks cywilny,
2) w § 9 ust. 1 niniejszej uchwa y.
§ 6. 1. Czynsz najmu pokrywa koszty utrzymania i remontu budynku, w którym znajduje si
lokal u ytkowy, z zastrze eniem ust. 2.
2. Czynsz najmu nie obejmuje kosztów zu ytej przez wynajmuj cego energii
elektrycznej i gazowej, zu ytej zimnej i ciep ej wody, kosztów ogrzewania lokalu oraz
usuwania nieczysto ci sta ych i p ynnych powsta ych w lokalu lub zwi zanych z
prowadzon dzia alno ci .
§ 7. Czynsz najmu p atny jest w okresach miesi cznych, a ostateczny termin p atno ci
czynszu ustala si na dzie 10 miesi ca nast pnego, za który najemca dokonuje op at .

Rozdzia 3
Zasady stosowania zwolnie i ulg w op atach czynszu najmu
§ 8. 1. Zwalnia si z czynszu za zajmowany lokal u ytkowy:
1) zwi zki, stowarzyszenia oraz inne organizacje spo eczne, które nie prowadz
dzia alno ci gospodarczej, o ile lokal u ytkowy nie jest zajmowany na zasadzie
wy czno ci.
2) fundacje utworzone przez Lokalne Grupy Dzia ania w ramach wsparcia obszarów
wiejskich.
2. Przepis ust. 1 nie stanowi podstawy dania udost pnienia lokalu u ytkowego z zasobu
gminy na dzia alno statutow zwi zków, stowarzysze oraz innych organizacji
spo ecznych.
3. O udost pnieniu lokalu u ytkowego na cele okre lone w ust. 1, decyduje wynajmuj cy.
§ 9. 1. Wynajmuj cy mo e wnioskowa o obni enie stawki czynszu do wysoko ci ca kowitego
zwolnienia najemcy z czynszu na okre lony czas, je eli najemca na w asny koszt wykona
konieczny remont lokalu w zakresie obci aj cym wynajmuj cego. Zakres remontu przed
jego rozpocz ciem najemca musi uzgodni w formie pisemnej z wynajmuj cym pod rygorem
utraty mo liwo ci zastosowania ulgi lub zwolnienia z czynszu.
2. Decyzj w sprawie obni enia stawki czynszu do wysoko ci ca kowitego zwolnienia najemcy
z czynszu podejmuje wynajmuj cy na podstawie przedstawionych mu orygina ów
faktur wystawionych na wynajmuj cego i potwierdzeniu wykonania prac zgodnie z
uzgodnionym zakresem. Przy rozliczeniach stosuje si kwoty netto.
3. Z obni enia stawki czynszu do wysoko ci ca kowitego zwolnienia mog korzysta
najemcy, którzy na dzie uzgodnienia z wynajmuj cym zakresu prac nie zalegaj z
atno ci czynszu.
Rozdzia 4
Zasady zarz dzania lokalami u ytkowymi
§ 10. Wynajmuj cy przy zawieraniu umów najmu na lokale u ytkowe zobowi zany jest
kierowa si przepisami niniejszej uchwa y.
§ 11. 1. Wprowadza si zasad przetargu ustnego o prawo zawarcia umowy najmu w
stosunku do wolnych lokali u ytkowych.
2. Wygrywaj cy przetarg staje si kontrahentem do zawarcia umowy najmu.
3. Za wolny uwa a si lokal, na który z chwil wej cia w ycie niniejszej uchwa y
wynajmuj cy nie ma zawartej prawnie wi cej umowy najmu.
4. Cen wywo awcz w przetargu, o którym mowa w ust. 1, wylicza si wed ug
wzoru:
C = M · PW · W

gdzie:
C – cena wywo awcza w przetargu na lokal u ytkowy,
M – powierzchnia u ytkowa lokalu, b ca podstaw do naliczenia czynszu bez
powierzchni, o której m owa w § 4 ust. 3,
PW – kwota w z otych, okre lona w § 2 jako podstawa wymiaru,
W – wspó czynnik, który wynosi:
- w I przetargu .................... 2,0
- w II przetargu .................. 1,0
- w III przetargu ................. 0,5
5. Przetarg organizuje komisja powo ana przez Burmistrza I owej na wniosek
wynajmuj cego.
6. W razie nie doj cia do skutku pierwszego przetargu, wynajmuj cy mo e og osi
przetarg II i przetarg III.
§ 12. 1. Przetarg na najem lokalu u ytkowego zostaje og oszony i przeprowadzony na
zasadach okre lonych przez wynajmuj cego. W og oszeniu o przetargu podaje si
do publicznej wiadomo ci istotne dane dotycz ce lokalu b cego przedmiotem
przetargu, w tym jego przeznaczenie do prowadzenia w nim okre lonej
dzia alno ci.
2. Przez podanie do publicznej wiadomo ci rozumie si umieszczenie og oszenia o
przetargu co najmniej na 3 dni przed terminem jego przeprowadzenia w
widocznym miejscu dla osób zainteresowanych w lokalu u ytkowym i co najmniej
na tablicy og osze w siedzibie wynajmuj cego.
3. Og oszenie o przetargu powinno co najmniej zawiera :
1) termin i miejsce przeprowadzenia przetargu,
2) wysoko wadium, termin i miejsce jego wp acania,
3) powierzchni u ytkow lokalu przeznaczonego do dzier awy,
4) wysoko miesi cznej kwoty najmu za jeden metr kwadratowy powierzchni
ytkowej lokalu,
5) skutki uchylenia si od zawarcia umowy dzier awy,
6) okre lenie dzia alno ci, na jak lokal zostaje wydzier awiony.
§ 13. 1. Lokal u ytkowy mo e by wynaj ty wi cej ni jednemu podmiotowi, je eli podmioty
te przyst pi wspólnie do przetargu na ca y lokal.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1:
1) wadium wp aca w ca ci jeden z podmiotów lub ich konsorpcjum,
2) je eli nie stworzono konsorpcjum, przed przyst pieniem do przetargu, podmioty
sk adaj do komisji przetargowej pisemne o wiadczenie o wspólnym
przyst pieniu do przetargu z wyznaczeniem swojego przedstawiciela bior cego
udzia w przetargu oraz okre laj procentowy udzia podmiotów w planowanym
wykorzystaniu lokalu,
3) obci enia za najmowany lokal b
wystawiane na konsorpcjum lub na
poszczególne podmioty wed ug procentowego udzia u podmiotów w
planowanym wykorzystaniu lokalu lub w innej proporcji ustalonej pomi dzy
podmiotami,

4) umowa na najem lokalu ulega rozwi zaniu w przypadku rozwi zania
konsorpcjum lub rezygnacji jednego z podmiotów z najmu przy jednoczesnym
braku zgody pozosta ego lub pozosta ych podmiotów na pokrywanie kosztów
najmu ca ej powierzchni lokalu u ytkowego.
3. Wynajmuj cy obci a wynajmuj cych pozosta ymi kosztami zwi zanymi z lokalem
ytkowym nie obj tych czynszem najmu na zasadach okre lonych w § 13 ust. 2
pkt 3.
§ 14. 1. Najemca, na warunkach uzgodnionych z wynajmuj cym, mo e podnajmowa cz
lokalu podnajemcy. Wielko podnaj tej powierzchni nie mo e wynie wi cej ni
po owa powierzchni
2. W przypadku podnaj cia lokalu, wynajmuj cy obci a czynszem najmu za ca y lokal
wy cznie g ównego najemc . Niedopuszczalne jest obci anie przez
wynajmuj cego podnajemc czynszem najmu i innymi kosztami nie obj tymi
czynszem najmu.
§ 15. 1. Najemca rezygnuj cy z najmu lokalu u ytkowego ma prawo wskaza wynajmucemu swojego nast pc , je eli:
1) najemca powiadomi wynajmuj cego o zamiarze wskazania kolejnego najemc w
terminie co najmniej 1 miesi ca od dnia planowanego i zgodnego z umow
terminem zako czenia najmu lokalu,
2) wynajmuj cy zamierza nadal wynajmowa lokal u ytkowy na zasadach
okre lonych w niniejszej uchwale,
3) nowy najemca b dzie wykorzystywa lokal u ytkowy na dzia alno okre lon
przez wynajmuj cego,
4) najemca na dzie zako czenia trwania umowy nie zalega z adnymi
atno ciami na rzecz wynajmuj cego.
2. Wynajmuj cy w terminie 2 tygodni od dnia wp yni cia powiadomienia, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1, zawiadamia najemc o zgodzie na zmian najemcy lub o nie
wyra eniu zgody z podaniem przyczyn braku zgody.

Rozdzia 5
Przepisy ko cowe
§ 16. Zobowi zuje si wynajmuj cego do prowadzenia odr bnego rozrachunku w zakresie
wp ywów z tytu u najmu lokali u ytkowych.
§ 17. 1. Umowy najmu lokali u ytkowych zawarte na podstawie dotychczasowych przepisów
zachowuj swoj moc prawn , z zastrze eniem ust. 2.
2. W terminie 3 miesi cy od dnia wej cia w ycie uchwa y, wynajmuj cy zaproponuje
dotychczasowym najemcom nowe warunki najmu, je eli s one sprzeczne z tre ci
niniejszej uchwa y.

§ 18. Wykonanie uchwa y powierza si Burmistrzowi I owej.
§ 19. Traci moc uchwa a Rady Gminy i Miasta w I owej Nr X/50/942 z dnia 2 marca 1994 r.
w sprawie ustalenia miesi cznych minimalnych stawek bazowych czynszu najmu za
lokale u ytkowe nale ce do zasobu gminy oraz trybu najmu tych lokali.
§ 20. Uchwa a wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia w Dzienniku
Urz dowym Województwa Lubuskiego.
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Uchwa a Nr X/50/94 by a zmieniana w drodze uchwa :
- Nr I/4/95 z dnia 2 marca 1995 r. dotyczy wprowadzenia zmian do uchwa y w sprawie stawek czynszu za
lokale u ytkowe,
- Nr II/11/95 z dnia 6 kwietnia 1995 r. w sprawie zmiany uchwa y ustalaj cej miesi czne minimalne stawki
bazowe czynszu najmu za lokale u ytkowe,
- Nr III/19/95 z dnia 28 kwietnia 1995 r. dotyczy zmiany uchwa y w sprawie zawierania umów najmu na
lokale u ytkowe,
- Nr VIII/51/95 z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie zmiany uchwa y ustalaj cej miesi czne minimalne
stawki bazowe czynszu najmu za lokale u ytkowe,
- Nr 46/2/IX/96 z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie zmiany uchwa y ustalaj cej miesi czne stawki bazowe
czynszu najmu za lokale u ytkowe,
- Nr 45/2/IX/97 z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie zmiany uchwa y ustalaj cej miesi czne stawki bazowe
czynszu najmu za lokale u ytkowe,
- Nr 18/2/II/98 z dnia 12 marca 1998 r. w sprawie zmiany uchwa y o ustaleniu miesi cznych minimalnych
stawek bazowych czynszu najmu za lokale u ytkowe nale ce do zasobu gminy oraz trybu najmu tych
lokali,
- Nr 68/3/XII/98 z 18 grudnia 1998 r. w sprawie zmiany uchwa y ustalaj cej miesi czne minimalne stawki
bazowe czynszu najmu za lokale u ytkowe,
- Nr 27/3/III/99 z 15 marca 1999 r. w sprawie zmiany uchwa y ustalaj cej miesi czne minimalne stawki
bazowe czynszu najmu za lokale u ytkowe,
- Nr 53/3/VII/99 z 15 wrze nia 1999 r. w sprawie zmiany uchwa y dotycz cej miesi cznych minimalnych
stawek bazowych czynszu najmu za lokale u ytkowe nale ce do zasobu gminy oraz trybu najmu tych
lokali,
- Nr 82/3/X/99 z 15 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany uchwa y ustalaj cej miesi czne minimalne stawki
bazowe czynszu najmu za lokale u ytkowe,
- Nr 41/3/XVI/2000 z 20 wrze nia 2000 r. zmieniaj ca uchwa w sprawie ustalenia miesi cznych stawek
bazowych czynszu najmu za lokale u ytkowe nale ce do zasobu gminy oraz trybu najmu tych lokali,
- Nr 54/3/XIX/2000 z 19 grudnia 2000 r. zmieniaj ca uchwa w sprawie ustalenia miesi cznych stawek
bazowych czynszu najmu za lokale u ytkowe nale ce do zasobu gminy oraz trybu najmu tych lokali,
- Nr 121/32/XXIX/01 z 15 listopada 2001r. zmieniaj ca uchwa w sprawie ustalenia miesi cznych stawek
bazowych czynszu najmu za lokale u ytkowe nale ce do zasobu gminy oraz trybu najmu tych lokali,
- Nr 19/4/III/02 z 11 grudnia 2002 r. zmieniaj ca uchwa w sprawie ustalenia miesi cznych stawek
bazowych czynszu najmu za lokale u ytkowe nale ce do zasobu gminy oraz trybu najmu tych lokali
(Dziennik Urz dowy Województwa Lubuskiego z 2002r. Nr 114, poz.1517),
- Nr 89/4/XII/03 z 3 grudnia 2003 r. zmieniaj ca uchwa w sprawie ustalenia miesi cznych stawek
bazowych czynszu najmu za lokale u ytkowe nale ce do zasobu gminy oraz trybu najmu tych lokali
(Dziennik Urz dowy Województwa Lubuskiego z 2003r. Nr 100, poz.1486),
- Nr 182/4/XXIII/04 z 8 grudnia 2004 r. zmieniaj ca uchwa w sprawie ustalenia miesi cznych stawek
bazowych czynszu najmu za lokale u ytkowe nale ce do zasobu gminy oraz trybu najmu tych lokali
(Dziennik Urz dowy Województwa Lubuskiego z 2005r. Nr 16, poz. 265),
- Nr 74/5/IX/07 z 25 lipca 2007 r. zmieniaj ca uchwa w sprawie ustalenia miesi cznych stawek
bazowych czynszu najmu za lokale u ytkowe nale ce do zasobu gminy oraz trybu najmu tych lokali
(Dziennik Urz dowy Województwa Lubuskiego z 2007r. Nr 95, poz. 1304).

