
Uchwa a Nr 166/5/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 do
jednego miesi ca

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:

§ 1. 1. Uchwa a okre la zasady najmu lokali u ytkowych nale cych do zasobu gminy na
okres do jednego miesi ca.

  2. Przez u yte w uchwale zwroty rozumie si :
1) podstawa wymiaru (dzienna lub godzinowa) - kwota bezwzgl dna, b ca

podstaw  do ustalenia dziennych lub godzinowych minimalnych stawek bazowych
czynszu najmu za lokale u ytkowe za 1 metr kwadratowy powierzchni u ytkowej,

2) lokal – lokal u ytkowy nale cy do zasobu gminy, wykorzystywany przez osoby
lub podmioty nie zwi zane z samorz dem gminy I owa,

3) wynajmuj cy – rada so ecka jednostki pomocniczej, kierownik zak adu
bud etowego lub kierownik jednostki bud etowej,

4) czynsz ekonomiczny - czynsz finansuj cy koszty utrzymania nieruchomo ci.

§ 2. 1. Wynajmuj cy mo e wynaj  lokal na okre lon  ilo  dni w miesi cu lub na okre lon
ilo  godzin w ci gu doby.

 2. Wysoko  czynszu najmu nie mo e by  ni sza ni  odpowiednio podstawa wymiaru
dzienna lub podstawa wymiaru godzinowa.

§ 3. 1. Podstaw  wymiaru dzienn  oraz podstaw  wymiaru godzinow  okre la wynajmuj cy
w drodze odpowiednio uchwa y lub zarz dzenia.

2. Wynajmuj cy okre la podstawy wymiaru odr bnie dla poszczególnych nieruchomo ci.

§ 4.  1. Uchwa a lub zarz dzenie, o których mowa w § 3 ust. 1, powinno opiera  si  na
kalkulacji czynszu ekonomicznego, stanowi cego za cznik do uchwa y lub
zarz dzenia.

2. Kalkulacja czynszu ekonomicznego powinna zawiera  co najmniej:
a) koszty utrzymania technicznego,
b) amortyzacj  budynku,
c) koszty administrowania,
d) koszty utrzymania czysto ci,

1 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.



e) ubezpieczenie budynku,
f) podatek od nieruchomo ci,
g) koszty nie ci galnych nale no ci,
h) pozosta e koszty.

§ 5. 1. Wynajem lokali na czas krótszy ni  jeden miesi c nast puje wed ug zasady
pierwsze stwa wp yni cia wniosków o najem. Wnioski sk ada si  na pi mie.

2. Wynajmuj cy okre la w drodze odpowiednio uchwa y lub zarz dzenia, szczegó owe
warunki zawarcia umowy na najem lokalu do jednego miesi ca, okre laj c w
szczególno ci:
a) miejsce sk adania wniosków o najem lokalu,
b) minimalny czas od momentu z enia wniosku do dnia planowanego terminu

najmu lokalu,
c) wzór umowy najmu lokalu na okres do jednego miesi ca.

§ 6. 1. Zwalnia si  z czynszu za zajmowany lokal u ytkowy:
1) gminne jednostki o wiatowe, 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.

§ 7. Umowy najmu lokali na okres krótszy ni  jeden miesi c zawarte przed dniem wej cia w
ycie niniejszej uchwa y zachowuj  swoj  moc prawn .

§ 8. Wykonanie uchwa y powierza si  Burmistrzowi I owej.

§ 9. Uchwa a wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia w Dzienniku
Urz dowym Województwa Lubuskiego.


