
            
U C H W A Ł A  Nr  138/XI/2007 

 
                                             Rady  Miejskiej  w  Lubaczowie                                                   

    z dnia 19 września 2007roku 

 
 w  sprawie  zasad  wynajmowania  lokali  użytkowych  stanowiących  mienie  gminne 
oraz minimalnych stawek czynszu za te lokale        
 
 
 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust 2 pkt  3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
 o samorządzie gminnym  /tj. Dz.U z 2001r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm./ 
 

Rada Miejska  w  Lubaczowie  
uchwala,  co  następuje 

 
§  1 

1. Określa się zasady i tryb gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność 
Gminy Miejskiej Lubaczów, którymi administruje w imieniu miasta Zakład Gospodarki 
Lokalowej w Lubaczowie. 
2. Za lokal użytkowy uważa się lokal wynajmowany na cele inne niż mieszkalne. 
 

§ 2 
  

Oddanie w najem lokali użytkowych następuje w trybie: 
a)     przetargowym (przetargu ustnego nieograniczonego lub ograniczonego), 
b)      bezprzetargowym. 

§ 3 
  

1.      Zasadą jest przetarg ustny nieograniczony. 
2.      Burmistrz Miasta Lubaczowa może wyłączyć lokal spod przetargu ustnego 

nieograniczonego i skierować go na przetarg ustny ograniczony. 
3.      Burmistrz Miasta Lubaczowa może wyłączyć lokal spod przetargu i wynająć go w 

trybie bezprzetargowym: 
a)     osobom fizycznym lub podmiotom prowadzącym działalność społecznie 

użyteczną, a w szczególności charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, oświatową, 
leczniczą, wychowawczą – na cele nie związane z działalnością zarobkową,  

b)      na potrzeby własne, tj. zaspokojenia potrzeb lokalowych jednostek 
organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubaczów. 

  
§ 4 

  
1. Przedmiotem przetargu jest wysokość stawki netto czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej 
lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubaczów.  
2. Ustala się minimalne miesięczne stawki netto czynszu  za 1 m2 powierzchni lokalu 
użytkowego według poniższej tabeli. Stawki podane w tabeli powiększone  zostają  w 
każdym następnym roku  o kwotę wynikającą  ze  wskaźnika  planowanej  przez Ministra 
Finansów  inflacji na rok  następny. Przy obliczaniu czynszu uwzględnia się obowiązujący 
podatek VAT. 

 



 
Powierzchnia lokalu w m2 

 
Stawka  czynszu za 1m2 pow. 

do  20 m 22,35 
20 - 30 21,87 
30 - 40 20,05 
40 - 50 18,96 
50 - 60 17,86 
60 - 70 16,74 
70 - 80 15,67 
80 - 90 14,57 

90 – 120 13,47 
powyżej 120 m 11,12 

Najemcy wymienieni w § 3 ust. 2 lit a 3,17 
 

3. Zmiana stawek czynszu określonego w § 4 ust.2 nie powoduje zmiany innych 
postanowień umowy najmu lokalu. 

4. Najemca zobowiązany jest do zapłaty  podatku od nieruchomości według deklaracji  
złożonej  w  Urzędzie  Miasta  Lubaczowa. 

  
§ 5 

  
1.      Jeżeli pierwszy przetarg nie zakończył się wyłonieniem najemcy, Burmistrz Miasta  

Lubaczowa ogłasza drugi przetarg w terminie do jednego miesiąca, przy obniżeniu ceny 
wywoławczej nie więcej niż o 20%. 

2.      Jeżeli drugi przetarg nie zakończył się wyłonieniem najemcy lokal może być oddany  
w najem w drodze rokowań za cenę ustaloną w tych rokowaniach, jednak nie niższą niż 
50 % ceny wywoławczej. 

  
§ 6 
  

Burmistrz Miasta może odwołać, unieważnić lub przesunąć termin przetargu, informując  
o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia. 

  
§ 7 
  

Regulamin przeprowadzania przetargu na wynajem lokali użytkowych określi Burmistrz 
Miasta Lubaczowa w drodze Zarządzenia. 
  

§ 8 
  

1.      Podstawą do zawarcia umowy jest podpisany przez najemcę i zatwierdzony przez 
Burmistrza protokół z przetargu lub z negocjacji. 

2.      Najem lokali użytkowych  następuje w formie umowy cywiloprawnej zawartej między  
Najemcą   a   Wynajmującym  -  Zakładem  Gospodarki  Lokalowej; jednostką 
organizacyjną Gminy  Miejskiej  Lubaczów.  

3  Umowy najmu na lokale użytkowe zawiera się na czas nieokreślony lub w szczególnych 
warunkach na czas określony. 

 
 



§ 9 
  
W przypadku śmierci najemcy lokalu użytkowego w czasie trwania umowy najmu, w prawa  
i obowiązki dotychczasowego najemcy może wstąpić tylko jego małżonek, zstępny lub 
wstępny, pod warunkiem, że w dniu śmierci najemcy prowadził i nadal nieprzerwanie 
prowadzi działalność gospodarczą w przedmiotowym lokalu. 

  
§ 10 

 Najemca lokalu nie może bez pisemnej zgody Burmistrza oddawać do bezpłatnego używania 
lub podnajmować lokalu lub jego części osobom trzecim. 
  

§ 11 
1.     Umowa zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana przez każdą ze stron  
z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia lub za porozumieniem stron, nie 
wcześniej jednak niż przed upływem jednego roku od daty zawarcia umowy,  
z zastrzeżeniem ust 3. 
2.     Umowa zawarta na czas określony może zostać rozwiązana za porozumieniem stron,  

z zastrzeżeniem ust 3. 
3.     Wynajmujący może dokonać rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego bez 

wypowiedzenia w następujących przypadkach: 
a)      jeżeli najemca lokalu dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu za co najmniej dwa 

okresy płatności, 
b)      stwierdzenia dewastacji lokalu, 
c)      oddania do bezpłatnego używania lub podnajmowania lokalu albo jego części bez 

zgody Burmistrza,  
d)      użytkowania lokalu, niezgodnie z jego umownym przeznaczeniem. 

 
 § 12 

Zgodę na przywrócenie prawa najmu lokalu najemcy, z którym umowa została rozwiązana  
z powodu zaległości czynszowych, wyraża Burmistrz Miasta Lubaczowa, pod warunkiem 
jednorazowej ich spłaty lub zawarcia ugody w sprawie spłaty zaległości w ratach.  

  
§ 13 

  
1.    W przypadku zwalniania lokalu, najemca – zachowując 3-miesięczny termin 

wypowiedzenia – powiadamia na piśmie wynajmującego o dacie zdania lokalu. Przejęcia 
lokalu dokonują pracownicy wynajmującego, najpóźniej w ostatnim dniu wygaśnięcia 
umowy. 

2.    Podczas przejmowania lokalu zostaje spisany protokół zdawczo-odbiorczy, który jest 
jednocześnie protokołem stanu technicznego lokalu po zakończeniu stosunku najmu  
i stanowi podstawę ewentualnych wzajemnych rozliczeń. 

  
§ 14 

  
1.    Najemca lokalu może, zgodnie z zawartą umową najmu, wykonać konieczne prace 

remontowe. W tym celu powinien zwrócić się na piśmie do wynajmującego  
o wyrażenie zgody na przeprowadzenie remontu, załączając kosztorys na planowane 
roboty. 

2     Po wykonaniu remontu najemca zgłasza wynajmującemu wykonane prace do odbioru. 



3.     Najemca przedstawia kosztorys powykonawczy, który podlega weryfikacji przez 
wynajmującego i stanowi podstawę rozliczenia poniesionych nakładów.  

4.     Protokół wraz z kosztorysem powykonawczym zostaje włączony do akt lokalu 
użytkowego prowadzonych przez wynajmującego. 

5.     Jeżeli najemca wykonał remont lokalu bez zgody wynajmującego nie ma on prawa 
ubiegać się o zwrot poniesionych nakładów. 

6. Najemca dostosuje  przedmiot najmu do swoich potrzeb  własnym  staraniem,  na własny 
koszt  bez prawa zwrotu kosztów wynajmującemu. Na tych samych zasadach najemca 
wykonuje remonty bieżące najętego lokalu. 

7. Remonty w częściach przeznaczonych do wspólnego użytkowania, pokrywa  najemca 
według ułamkowej części  udziału w całości budynku. 

  
§ 15 

  
1.     Zgodnie z umową najmu, najemca nie może dokonywać jakichkolwiek zmian 

budowlanych i innych istotnych przeróbek bez pisemnej zgody wynajmującego. 
2.     Najemca bez pisemnej zgody wynajmującego nie może zmieniać sposobu użytkowania 

zajmowanego obiektu. 
  

§ 16 
1. W przypadku  gdy w wynajętym lokalu  prowadzone są wyłącznie usługi  stosuje się ulgę 
w wysokości 30%  stawki za 1m2 powierzchni lokalu. 
2. Dla  zakładów produkcyjnych  zatrudniających pracowników w pełnym wymiarze  czasu 
pracy na czas nieokreślony  stosuje się ulgę w wysokości  5% stawki  za 1m2 powierzchni 
lokalu na jednego zatrudnionego , nie więcej jednak  jak 50% stawki. 
 

§ 17 
Nadzór nad wykonaniem uchwały zleca  się  Komisji  Spraw  Socjalnych i Komunalnych 
Rady  Miejskiej w Lubaczowie 

 
§ 18 

 
Wykonanie  uchwały  zleca się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa. 

 
§ 19 

Traci moc  obowiązująca Uchwała  Nr 34/III/98  Rady Miejskiej w Lubaczowie  z dnia  
30 grudnia  1998r. w sprawie  zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących  mienie 
gminne oraz minimalnych stawek  czynszu za te lokale. 

 
§ 20 

 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

 
 

 
 

 
 

 


