
Uchwała Nr 3/09 

Rady Nadzorczej  

Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach 

z dnia 12 lutego 2009 roku 

w sprawie uchwalenia Regulaminu przetargu na wynajem lokali 

użytkowych i garaży oraz na dzierżawę terenu. 
 

 

 Na podstawie § 41 ust. 1 pkt 25 oraz § 82 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Słubicach uchwalonego w dniu 29 listopada 2007 roku 

uchwala się niniejszy Regulamin przetargu na wynajem lokali użytkowych    

i garaży oraz na dzierżawę terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach 

określający sposób, zasady i warunki przeprowadzenia tego przetargu.  
 

§ 1 
 

Przetarg na wynajem lokali użytkowych i garaży oraz na dzierżawę terenu 

przeprowadza się w Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach w formie konkursu 
ofert. 

 

§ 2 
 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, 

niezależnie od tego, czy są członkami SM w Słubicach, a które: 
1) złożyły wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu, dołączając do niego: 

a) w przypadku przetargu na wynajem garażu dowód posiadania pojazdu 

mechanicznego, 
b) w przypadku przetargu na wynajem lokalu użytkowego lub dzierżawę 

gruntu dokumenty potwierdzające prowadzoną działalność 

gospodarczą (tj. decyzję o nadaniu REGON i NIP, odpis z ewidencji 
działalności gospodarczej lub odpis z KRS) lub oświadczenie o zamiarze 

rozpoczęcia prowadzenia określonej działalności gospodarczej. 

2. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości w terminie       

co najmniej 10 dni przed przetargiem poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni i w lokalach administracji oraz publikację   

w prasie lokalnej. 

3. W przypadku przetargu na wynajem lokalu użytkowego lub dzierżawę terenu 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach może ograniczyć konkurs 

ofert tylko do podmiotów gospodarczych prowadzących określoną 

działalność gospodarczą, lub może wykluczyć z konkursu podmioty 

gospodarcze, które prowadzą określoną działalność (uznaną przez Zarządu 
jako „uciążliwą” dla mieszkańców). 

4. Przetarg przeprowadza Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach. 
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5. Złożona w przetargu oferta zawiera cenę brutto za 1 m2 powierzchni. 
6. Przetarg wygrywa osoba, która zaoferowała najwyższą cenę. 

7. W przypadku ofert zawierających taką samą najwyższą cenę najmu lub 

dzierżawy, pierwszeństwo w wynajęciu lokalu użytkowego i garażu oraz       

w dzierżawie gruntu ma członek Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach. 
8. W przypadku rezygnacji osoby, której oferta zawierała najwyższą cenę 

najmu lub dzierżawy przyjmuje się, że osobą, która wygrała przetarg jest ta, 

której oferta zawierała kolejną najwyższą cenę najmu lub dzierżawy. 
9. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach może unieważnić przetarg  

bez podania przyczyn. 

10.  Z przetargu sporządza się protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 2    

do niniejszego Regulaminu. Protokół podpisuje Zarząd Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Słubicach i najemca lub dzierżawca. 

11.  Z osobą, która wygrała przetarg Zarząd SM w Słubicach podpisuje umowę 

w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu z przetargu.  
12.  Najemca zobowiązany jest do wniesienia kwoty będącej zabezpieczeniem 

czynszu najmu garażu lub lokalu użytkowego i urządzeń, które się w nim 

znajdują. Wysokość zabezpieczenia i terminy jej wpłaty określa                

przed przetargiem Zarząd SM w Słubicach, podając tę informację                 
w ogłoszeniu o przetargu. 

13.  Wniesiona wpłata jest zabezpieczeniem Spółdzielni Mieszkaniowej                

w Słubicach z tytułu zawartej umowy najmu oraz rozliczeń finansowych. 
Zwrot wniesionego zabezpieczenia następuje po zakończeniu najmu lub    

dzierżawy, po ewentualnym potrąceniu nie uregulowanych należności             

z tytułu czynszu lub wyrządzonych szkód w mieniu Spółdzielni. Wniesione 

zabezpieczenie nie podlega oprocentowaniu. 
14.  W przypadku dzierżawy terenu, w dniu podpisania umowy, dzierżawca 

wnosi bezzwrotną opłatę „za prawo wejścia na grunt” w wysokości 

określonej przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach. Informacja 
w tej sprawie winna się znaleźć w ogłoszeniu o przetargu. 

15.  Niniejszego regulaminu nie stosuje się w przypadku dzierżawy gruntu        

pod istniejącymi pawilonami handlowymi i dzierżawy terenu na okres          

nie dłuższy niż 21 dni. 
 

 § 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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§ 4 
 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc: 

1) Regulamin użytkowania działek dzierżawionych pod obiekty handlowo-

usługowe od Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach zatwierdzony uchwałą 
Rady Nadzorczej Nr 24/92 w dniu 29.10.1992 r., 

2) Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane       

na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach wprowadzony uchwałą 
Rady Nadzorczej Nr 36/96 w dniu 12.07.1996 r. 

 

 

 

 

        Prezydium Rady Nadzorczej: 
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         Słubice, dnia ……………………….. 

………………………………….…………. 
imię  i nazwisko lub nazwa podmiotu 

………………………………………….…. 

 

………………………………………….… 
adres 

 

       Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 

       w Słubicach 

 
 

 Ja (My), niżej podpisany/i , zamieszkały/li w .…......................................... 

przy ul. …………………………………………………………… zgłaszam/y 

gotowość wzięcia udziału w przetargu na wynajem lokalu 

użytkowego/garażu/dzierżawę terenu o pow. ………..……..m2                      

przy ul. ………………………………………... w Słubicach. 

 

Oferowana przeze mnie cena wynosi …..… zł za 1 m2 powierzchni. 

 

Dane wnioskodawcy/ów: 
 

1) PESEL …………….…………………...  lub REGON ……………………………………, 
 

2) NIP ………………………………….. 

 
Oświadczam/y że: 

 znany jest mi/nam stan faktyczny i prawny lokalu/garażu lub gruntu, 

 zapoznałem/zapoznaliśmy się z obowiązującymi w Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Słubicach: Regulaminem przetargu na wynajem lokali 

użytkowych i garaży oraz na dzierżawę terenu oraz Regulaminem używania 
lokali, porządku domowego i współżycia społecznego, 

 zapoznałem/ zapoznaliśmy się ze Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej         

w Słubicach. 

 
                           ……………………………………………. 

             własnoręczny podpis 

Załącznik nr 1 
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Protokół 

 

z przetargu w formie konkursu ofert na wynajem lokalu użytkowego/garażu/dzierżawę 

terenu o pow. ………m2 położonego przy ul. ……………………………. w Słubicach 

odbytego w dniu …………..…… w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach. 

 

I. Podstawa przeprowadzenia przetargu. 

1. § 82 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach uchwalonego          

w dniu 29 listopada 2007 roku. 

2. Regulamin przetargu na wynajem lokali użytkowych i garaży oraz na dzierżawę 

terenu  uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 3/09 z dnia 12.02.2009 r. 
 

II. Otwarcie ofert – wyniki przetargu – lista uczestników przetargu, którzy spełniają 

kryteria przetargowe i złożona przez nich oferta: 
 

1. …………………………………………………………..……………………… 

2. …………………………………………………………..……………………… 

3. …………………………………………………………..……………………… 

4. …………………………………………………………..……………………… 

5. …………………………………………………………..……………………… 

6. …………………………………………………………..……………………… 

7. …………………………………………………………..……………………… 

 

III. Stwierdzenie ważności przetargu: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

VI. Wynik przetargu: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Najemca/dzierżawca:     Zarząd SM w Słubicach: 

 

1. ..…………………………………   1. ……..……………………….. 

 

2. ………………………………….   2. ………………......………….. 

Załącznik nr 2 
 


