
Śląsk.03.48.1464  

UCHWAŁA Nr 140/VIII/2003  
RADY MIASTA RYBNIKA  

z dnia 30 kwietnia 2003 r. 

w sprawie zasad gospodarowania lokalami u Ŝytkowymi i gara Ŝami będącymi własno ścią Miasta 
lub w jego posiadaniu.  

(Katowice, dnia 30 maja 2003 r.) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 13 
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 
roku Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami) z art. 659 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku 
kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z 1964 roku z późniejszymi zmianami) na wniosek Prezydenta 
Miasta i Komisji Gospodarki Przestrzennej, Działalności Gospodarczej i Komunikacji 

Rada Miasta Rybnika  

uchwala:  

§ 1. 1. Przyjąć zasady gospodarowania i ustalania wysokości czynszu za lokale uŜytkowe i garaŜe 
stanowiące własność Miasta lub będące w jego posiadaniu, a będące w gestii komunalnego Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej, przeznaczone na lokale handlowe, gastronomiczne, produkcyjne i usługowe, 
zwane dalej "lokalami". 

2. Przez lokale uŜytkowe rozumie się równieŜ budynki w całości przeznaczone na cele wymienione 
wyŜej w ustępie 1. 

§ 2. 1. Warunkiem zawarcia umowy najmu jest wygranie przetargu na stawkę miesięczną czynszu. 
2. Przetarg przeprowadzany jest w oparciu o regulamin, ustalany Zarządzeniem Prezydenta Miasta. 
3. Lokale i garaŜe, które w trakcie kolejnych trzech przetargów nie znalazły najemców mogą być 

oddane w najem w drodze negocjacji warunków najmu. 
4. Prezydent Miasta w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach moŜe wyrazić zgodę na wynajęcie 

lokalu lub garaŜu w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony nie dłuŜszy niŜ 5 lat. 

§ 3. 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium i kaucji zabezpieczającej. 
2. Szczegółowe warunki dotyczące wadium i kaucji zabezpieczającej zostaną określone w 

regulaminie o którym mowa w § 2 ust. 2. 

§ 4. Wygrywający przetarg ma moŜliwość zawarcia umowy najmu na: 
a) czas nieoznaczony 
b) czas oznaczony - jeŜeli tak zastrzeŜono w ogłoszeniu o przetargu. 

§ 5. 1. Najemcy lokali i garaŜy nie mogą bez zgody Prezydenta Miasta podnajmować ani uŜyczać 
lokalu lub jego części. 

2. W przypadku śmierci najemcy prawo wstąpienia w stosunek najmu na dotychczasowych 
warunkach mają: współmałŜonek i dzieci najemcy. 

§ 6. 1. Stawka czynszu za lokale i garaŜe, nie moŜe być niŜsza niŜ koszty jakie ponosi Miasto jako 
właściciel tych lokali. 

2. Wyjątki od zasady określonej w ust. 1 mogą mieć miejsce, gdy uzasadniają to przepisy prawa lub 
inne waŜne przyczyny przy uwzględnieniu interesów właściciela. 



3. Podstawowe stawki czynszu dla potrzeb przetargu lub przypadków nie określonych w § 2 ust. 3 i 4 
ustala Zarządzeniem Prezydent Miasta. 

§ 7. 1. Stawki czynszu wylicytowane w przetagu lub wynegocjowane ulegają podwyŜszeniu o 
wysokość wskaźnika inflacji w roku poprzednim zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dniem 1 
kwietnia kaŜdego roku. 

2. Postanowienia zawarte w ust. 1 nie dotyczą stawek czynszu wyŜszych od stawek określonych 
Zarządzeniem Prezydenta Miasta. 

§ 8. Najemcy lokali i garaŜy opłacają oprócz czynszu, opłaty za media oraz partycypują w kosztach 
wywozu nieczystości. 

§ 9. 1. Roboty związane z doprowadzeniem lokalu do stanu standardowej uŜywalności moŜe 
wykonać najemca na swój koszt. 

2. Zakres robót i ich koszt musi zostać zaakceptowany przez inspektora nadzoru wyznaczonego 
przez wynajmującego. 

§ 10. Przepisów uchwały nie stosuje się do garaŜy, lokali i budynków: 
 1. Będących w uŜytkowaniu bądź w posiadaniu zaleŜnym osób fizycznych, lub osób prawnych, 

prowadzących działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, oświatową, polityczną, naukową, 
badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportowo-turystyczną, lub przeznaczonych na te cele. 

 2. Oddanych niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej powstałym w wyniku likwidacji Zakładu 
Lecznictwa Ambulatoryjnego. 

§ 11. Uchwała wchodzi w Ŝycie z początkiem miesiąca kalendarzowego po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
 
 


