
 
ZARZĄDZENIE  Nr 0050 / 87 / 2020 

WÓJTA GMINY POLSKA CEREKIEW 

z dnia 29 września  2020 roku 

 

 

w sprawie wprowadzenia regulaminu w sprawie przeprowadzania przetargów na najem lokali 

użytkowych w budynkach stanowiących własność Gminy Polska Cerekiew. 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713),  zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Wprowadza się Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych  

w budynkach stanowiących własność Gminy Polska Cerekiew. 

2. Regulamin jest załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 roku. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

załącznik do  ZWG Nr 0050/87/2020 z dnia  29.09.2020 roku 
 w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych 

  w budynkach stanowiących własność Gminy Polska Cerekiew 
   

 
REGULAMIN W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA PRZETARGÓW  

NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH  
W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY POLSKA CEREKIEW  

 
 
I. Postanowienia ogólne. 
 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzania nieograniczonych przetargów 
pisemnych lub ustnych w formie licytacji, na wynajem lokali użytkowych w budynkach 
komunalnych stanowiących własność Gminy Polska Cerekiew. 

2. Celem przeprowadzania przetargów jest wybór najemcy lokalu użytkowego. 
3. Przetarg prowadzi się w formie pisemnego przetargu nieograniczonego lub przetargu ustnego 

nieograniczonego. 
 
 II. Podstawa prawna przeprowadzenia przetargu. 
 
Przetarg jest przeprowadzony na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, ustawy o gospodarce 
nieruchomościami oraz niniejszego Regulaminu. 
 
III. Przedmiot przetargu. 
 

1. Przedmiotem przetargu są lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność Gminy 
Polska Cerekiew. 

2. Szczegółowy opis lokalu użytkowego będzie każdorazowo ujawniany w ogłoszeniu 
o przetargu. 

3. Lokal użytkowy będący przedmiotem przetargu można oglądać w miejscu 
i w godzinach wskazanych w ogłoszeniu o przetargu. 

4. Przetarg ogłasza się po fakcie podania do publicznej wiadomości przez okres 21 dni wykazu 
nieruchomości – lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Polska Cerekiew,  Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaniu informacji o 
wywieszeniu tego wykazu w prasie lokalnej.  
 

 
IV. Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu. 
 

1. Wójt Gmina Polska Cerekiew ogłasza, organizuje i przeprowadza przetarg.  
2. Cenę wywoławczą oraz wysokość i formę wpłaty wadium ustala Wójt. 
3. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości, nie później niż na 14 dni przed 

wyznaczonym dniem przetargu.  
4. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Polska Cerekiew i w BIP 

oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi. 
5. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu na 

rachunek bankowy Gminy Polska Cerekiew wskazany w ogłoszeniu. Wadium wpłacone przez 



uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet kaucji zabezpieczającej 
należności wynajmującego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się 
niezwłocznie po zakończeniu przetargu na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty. 

6. Gmina Polska Cerekiew może zrezygnować z wymogu wniesienia wadium. 
7. Ogłoszenie o przetargu ustnym na najem lokalu użytkowego powinno określać między innymi: 

a) oznaczenie lokalu będącego przedmiotem przetargu, 
b) powierzchnię lokalu, 
c) szczegółowy opis lokalu, 
d) cenę wywoławczą stawki czynszu (netto) za najem 1m2 pow. użytkowej lokalu oraz 

minimalną kwotę postąpienia, 
e) miejsce i termin, w którym można obejrzeć lokal, 
f) dokładny czas i miejsce przeprowadzenia przetargu, 
g) informacji o wysokości wadium, terminie, miejscu i sposobie jego wniesienia,                    

z zastrzeżeniem pkt. 6, 
h) pouczenie o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy najmu, 
i) informacje o konieczności złożenia stosownych oświadczeń o:  

· zapoznaniu się z regulaminem przetargu,  
· zapoznaniu się z projektem umowy najmu,  
· zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu użytkowego,  
· braku zobowiązań pieniężnych wobec Gminy Polska Cerekiew, 

j) strony internetowe, na których zamieszczony został regulamin przetargu. 
 

8. W ogłoszeniu o przetargu pisemnym (zbieraniu ofert) należy podać w szczególności: 
a) oznaczenie lokalu będącego przedmiotem przetargu, 
b) powierzchnię lokalu, 
c) szczegółowy opis lokalu, 
d) cenę wywoławczą stawki czynszu (netto) za najem 1m2 pow. użytkowej lokalu oraz 

minimalną kwotę postąpienia, 
e) miejsce i termin, w którym można obejrzeć lokal, 
f) dokładny czas i miejsce przeprowadzenia przetargu, 
g) informacji o wysokości wadium, terminie, miejscu i sposobie jego wniesienia, z 

zastrzeżeniem pkt. 6, 
h) pouczenie o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy najmu, 
i) informacje o konieczności złożenia stosownych oświadczeń o:  

· zapoznaniu się z regulaminem przetargu,  
· zapoznaniu się z projektem umowy najmu,  
· zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu użytkowego,  
· braku zobowiązań pieniężnych wobec Gminy Polska Cerekiew, 

j) strony internetowe, na których zamieszczony został regulamin przetargu, 
k) miejsce, termin i tryb oraz warunki składania ofert. 

 
9. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz 

osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w 
takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do 
bezstronności komisji przetargowej. Członkowie komisji złożą do protokołu oświadczenia, iż 
nie zachodzi okoliczność określona w zdaniu pierwszym. W przypadku wystąpienia 
okoliczności, o jakiej mowa wyżej, członek komisji zostanie wykluczony z jej prac, a czynności 
dotychczas przez Komisję podjęte zostaną powtórzone w nowym, pełnym składzie. Wniosek 
o wykluczenie członka Komisji w tej sprawie składa Wójtowi Gminy przewodniczący Komisji, a 
gdy wniosek dotyczy przewodniczącego, inny członek Komisji. 



10. Oferta składana na przetarg pisemny winna być złożona w zaklejonej kopercie formatu A4 w 
sposób uniemożliwiający identyfikację oferenta. Na kopercie umieszcza się napis „OFERTA 
GMINA POLSKA CEREKIEW” oraz dane adresowe lokalu użytkowego, którego oferta dotyczy. 

11. Oferty należy składać na piśmie w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu, najpóźniej 
do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wyboru ofert. Oferta złożona po 
terminie nie wiąże Gminy Polska Cerekiew. Oferta nie może być zmieniona po terminie jej 
złożenia. 

12. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na dany lokal użytkowy. 
 
V. Komisja przetargowa. 
 

1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje Komisja przetargowa. 
2. Przewodniczącego oraz dwóch członków Komisji przetargowej wyznacza Wójt Gminy Polska 

Cerekiew spośród pracowników Gminy. 
3. Dla skuteczności czynności podejmowanych przez Komisję przetargową wymagana jest 

obecność, co najmniej dwóch jej członków. 
4. Komisja przetargowa działa na podstawie nin. Regulaminu i obowiązujących przepisów. 
5. Komisja przetargowa zobowiązana jest działać obiektywnie, wnikliwie i starannie. 
6. Przewodniczący Komisji przetargowej sporządza protokół z przetargu. Protokół powinien 

zawierać informacje o: 
1) terminie i miejscu oraz rodzaju przetargu, 
2) oznaczeniu lokalu będącego przedmiotem przetargu, 
3) ofertach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu wraz 

z uzasadnieniem, 
4) rozstrzygnięciu przez komisję przetargową (wybór najkorzystniejszej oferty) wraz z 

uzasadnieniem lub informacje o niewybraniu żadnej z ofert, 
5) imieniu, nazwisku i adresie albo nazwie (firmie) oraz siedzibie osoby wyłonionej jako 

najemca lokalu użytkowego, 
6) imionach i nazwiskach przewodniczącego i członków komisji przetargowej, 
7) dacie sporządzenia protokołu. 

7. Protokół przeprowadzonego przetargu sporządza się w trzech jednobrzmiących 
egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla organizatora przetargu a jeden dla osoby 
ustalonej jako najemca. 

8. Protokół przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący oraz członkowie Komisji. 
Protokół stanowi podstawę zawarcia umowy najmu. 

9. Przetarg uważa się za rozstrzygnięty z chwilą zatwierdzenia protokołu przez Wójta Gminy 
Polska Cerekiew.  

10. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu 
Gminy Polska Cerekiew i w BIP, oraz  zawiadamia się jednocześnie w formie pisemnej 
wyłonionego najemcę lokalu użytkowego o wyborze jego oferty. 

11.  Przetarg ofert uważa się za nierozstrzygnięty, jeżeli:  
1) nie wpłynęła ani jedna oferta,  
2) żaden z uczestników nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej czynszu najmu,  
3) wszystkie oferty zostały odrzucone lub nie wybrano żadnej oferty. 
 

VI. Przetarg ustny. 
 

1. Przed przetargiem komisja przetargowa rejestruje uczestników przetargu, i z zachowaniem 
przepisów o RODO umieszcza w odpowiednim wykazie dane dotyczące: 
a) uczestnika przetargu / nazwisko, imię, adres/nazwę; 
b) dowodu wpłaty wadium przetargowego; 
c)  konta, na które należy zwrócić wadium w przypadku przegrania licytacji; 



d)  inne dane, np. informację dotyczącą przypadku, gdy w przetargu zamierza wziąć udział 
przedstawiciel w imieniu Licytanta (wymagana pisemna forma pełnomocnictwa). 

2. Przetarg ma charakter jawny i odbywa się w drodze publicznej licytacji. 
3. Po wywołaniu przetargu, prowadzący przetarg podaje do wiadomości: 

a) dane dotyczące lokalu; 
b) wysokość wadium przetargowego; 
c) cenę wywoławczą i minimalną kwotę postąpienia; 
d) personalnie – uczestników przetargu; 
e) ewentualne zmiany warunków przetargu. 

4. Stawienie się jednego Licytanta jest wystarczające do odbycia przetargu na najem lokalu 
użytkowego – pod warunkiem, że Licytant ten poda cenę wyższą od ceny wywoławczej 
minimum o jedno postąpienie. 

5. Licytacja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej. 
6. Kwota jednorazowego postąpienia przetargowego zostaje podana przez prowadzącego 

przetarg i może być przez licytantów zwiększana jako jej wielokrotność. 
7. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika przetargu, gdy inny uczestnik zaoferuje cenę 

wyższą, z zastrzeżeniem pkt 11. 
8. Przetarg na najem lokalu użytkowego wygrywa ten licytant, którego zaoferowana cena 

zostanie po trzykrotnym wywołaniu przybita przez prowadzącego przetarg. 
9. Z chwilą przybicia Licytant – najemca podpisuje z komisją przetargową odpowiedni protokół, 

doręczając komisji dowód wpłaty wadium przetargowego. Protokół ten stanowi dokument 
potwierdzający prawo do zawarcia umowy najmu. 

10. Licytant – najemca, który w uzgodnionym – wykazanym w protokole z przetargu – terminie 
nie zawrze umowy najmu, traci prawa wynikające z przybicia wraz z wpłaconym wadium 
przetargowym. 

11. W razie odstąpienia Licytanta – najemcy od podpisania umowy najmu lokalu  
       użytkowego, Gmina może zaproponować prawo do najmu lokalu temu licytantowi,  
       który podczas przetargu zaoferował cenę bezpośrednio najwyższą po odstępującym  
       od najmu licytancie, pod warunkiem wpłacenia wadium przetargowego oraz  
       podpisania z Gminą protokołu, o którym mowa w pkt 9, przy czym postanowienia  
       ust. 4 i ust 10 mają tu odpowiednie zastosowanie.   
12. Z przeprowadzonego przetargu - niezwłocznie po jego zakończeniu – komisja 
      przetargowa sporządza protokół, zawierający m.in. dane określone w pkt 6 w dziale V   
    oraz wywiesza wyniki przetargu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi          
     oraz na stronie internetowej Gminy Polska Cerekiew i w BIP. 

 
VII. Przetarg pisemny. 
 

1. Przy ogłoszeniu przetargu pisemnego na najem lokali użytkowych, poza jego zasadami 
określonymi w pkt 8, 9, 10, 11, 12 w dziale IV. Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu, 
określa się następujące warunki: 

      Oferta na najem lokalu użytkowego zawiera m. in. następujące dane : 
a) imię i nazwisko lub nazwę oferenta oraz jego miejsce zamieszkania lub siedzibę; 
b) adres lokalu użytkowego będącego przedmiotem oferty; 
c) szczegółowo - branżę lub rodzaj działalności przewidzianej do prowadzenia w lokalu; 
d) oświadczenie, iż Oferent akceptuje warunki przetargu zamieszczone w regulaminie i 

ogłoszeniu o przetargu; 
e) jednoznacznie zaoferowaną cenę netto–stawka miesięczna czynszu najmu za 1 m2 

powierzchni użytkowej lokalu; 
f) wymagane oświadczenia i dokumenty:  

- oświadczenie o braku zobowiązań pieniężnych wobec Gminy Polska Cerekiew;  
- aktualne  zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub do KRS; 



- zaświadczenie o nadaniu numeru NIP  
- potwierdzenie wpłaty wadium w określonej wysokości  
- oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu, z projektem umowy najmu 
oraz ze stanem technicznym lokalu użytkowego zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
Regulaminu, 

g) podpis i ewentualnie pieczęć Oferenta; 
h) konto, na które należy zwrócić wadium w przypadku odrzucenia oferty. 

2. W oznaczonym przez Gminę dniu i godzinie prowadzący przetarg w obecności komisji 
przetargowej i obecnych oferentów dokonuje otwarcia ofert oraz ustala: 

a) ważność ofert; 
b) spełnienie wymogu uiszczenia wadiów przetargowych; 
c) Oferenta, który zaoferował najwyższą /lub jedyną/ cenę. 

3. W przypadku stwierdzenia, iż kilku Oferentów podało identyczną najwyższą cenę, komisja 
przetargowa postanawia o ogłoszeniu przetargu ustnego pomiędzy tymi oferentami, ustalając 
jednocześnie termin przetargu, przy czym każdy z nich związany jest swoją ofertą, a jeśli w 
przetargu ustnym nie dojdzie do postąpienia, Gmina samodzielnie wybiera oferenta, którego 
oferta zostanie przyjęta.  

4. W razie wyboru oferenta – wystosowane zawiadomienie o przyjęciu oferty jest dokumentem 
uprawniającym do zawarcia umowy najmu. 

5.  Z przeprowadzonego przetargu - niezwłocznie po jego zakończeniu – komisja przetargowa 
sporządza protokół, zawierający m.in. dane określone w pkt 6 w dziale V oraz wywiesza 
wyniki przetargu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi oraz na stronie 
internetowej Gminy Polska Cerekiew. 

6. Do pozostałych oferentów - poza zwycięzcą przetargu – Gmina kieruje zawiadomienia, 
podając w nich wysokość przyjętej oferty. 
 

VIII. Zawarcie umowy. 
 

1. Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego, w wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego 
lub pisemnego, nastąpi najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia przetargu. Wzór 
umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

2. Wydanie lokalu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 
3. Wadium, wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg jest zaliczone na poczet opłat 

z tytułu najmu.  
4. Wadia złożone przez pozostałych uczestników podlegają zwrotowi niezwłocznie 

po rozstrzygniętym przetargu na konto podane przez uczestnika przetargu w terminie 
do siedmiu dni roboczych od dnia:  
– odwołania przetargu,  
– zamknięcia przetargu,  
– unieważnienia przetargu,  
– zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.  

5. Wadium nie podlega zwrotowi uczestnikowi w przypadku niepodpisania umowy najmu przez 
uczestnika w określonym terminie na wylicytowany lokal. 

 
IX. Przepisy końcowe. 
 
1. Na działalność komisji przetargowej służy bezpośrednio zainteresowanym prawo wniesienia 

skargi do Wójta Gminy Polska Cerekiew, w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu. 
2. Gmina Polska Cerekiew może odwołać przetarg, informując o tym niezwłocznie w formie 

właściwej dla ogłoszenia przetargu. 
3. Gmina Polska Cerekiew może unieważnić przetarg bez podania przyczyn. 



4. Gmina Polska Cerekiew zastrzega sobie prawo zmiany nin. Regulaminu. Jednakże zmiana nie 
może nastąpić w trakcie trwania procedury przetargowej tj. od dnia ogłoszenia o przetargu do 
publicznej wiadomości, a dniem jego rozstrzygnięcia. 

Załącznik nr 1 do Regulaminu w sprawie przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych w budynkach 
stanowiących własność Gminy Polska Cerekiew  

 
UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO 

 

zawarta w dniu ..............................................................., pomiędzy:  

Gminą Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, NIP ………. reprezentowaną przez: 

 

………………….…………. Wójta Gminy Polska Cerekiew w dalszej treści umowy zwaną Wynajmującym  

a  

.................................................................. adres ........................................................................ 

NIP ...................................................... reprezentowanym przez :..........................................,  

w dalszej treści umowy zwanym Najemcą  

o treści następującej:  

§ 1. 

1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem/posiadaczem samoistnym nieruchomości położonej 

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

2. Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy znajdujący się w budynku, o którym nowa w ust. 1, o 

powierzchni użytkowej ........................ m², wyposażony w instalacje techniczne wg protokołu 

przejęcia lokalu. 

§ 2. 

Wynajmujący wynajmuje i oddaje w użytkowanie Najemcy przedmiotowy lokal położony na 

parterze/piętrze budynku.  

§ 3. 

1. Wynajmujący jest zobowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji 

technicznych w lokalu umożliwiających Najemcy korzystanie z energii elektrycznej, wody i 

kanalizacji.  

2. Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Wynajmującego o wystąpieniu awarii 

instalacji technicznych o których mowa w ust. 1.  

3. Najemca ma prawo dokonać w lokalu ulepszeń technicznych zmieniających jego standard tylko za 

zgodą Wynajmującego.  

4. Przy zwolnieniu lokalu Wynajmujący nie ma obowiązku zwrócenia kosztów ulepszeń, chyba że 

strony zawrą na tę okoliczności dodatkowe porozumienie, które może być integralną częścią 

niniejszej umowy.  

§ 4. 

1. Najemca jest zobowiązany utrzymywać lokal użytkowy we właściwym stanie technicznym, 

użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami normalnej eksploatacji, przestrzegać 

obowiązujących przepisów bhp., ppoż., a także innych przepisów szczegółowych ze względu na 

prowadzony w lokalu rodzaj działalności gospodarczej.  

2. Najemca winien także zapobiegać zakłóceniu porządku publicznego w lokalu, budynku i na terenie 

nieruchomości.  



3. Najemca jest zobowiązany do wykonania na swój koszt wszelkich prac adaptacyjnych oraz 

bieżących remontów wynikłych z normalnego zużycia a niezbędnych do prawidłowego korzystania 

z lokalu użytkowego.  

4. Najemca jest zobowiązany do dostosowania godzin pracy lokalu do ogólnie przyjętych przepisów 

oraz regulaminu domowego.  

5. Po zakończeniu umowy Najemca zobowiązany jest zwrócić lokal w stanie nie pogorszonym.  

 

§ 5. 

Najemca ma prawo do korzystania z części nieruchomości wokół budynku, w którym znajduje się 

wynajmowany lokal. Prawo to w szczególności obejmuje:  

1. wjazd samochodów w związku z prowadzoną w lokalu działalnością gospodarczą,  

2. użytkowanie terenu przez pracowników Najemcy w związku z prowadzoną działalnością 

gospodarczą.  

§ 6. 

Strony umowy zobowiązane są do informowania na piśmie o każdej zmianie adresu siedziby lub 

korespondencyjnego. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną na ostatni adres 

za potwierdzeniem odbioru uważa się za doręczoną.  

 

§ 7. 

1. Umowa obowiązuje od dnia ...................................... do dnia ..................................................  

2. Wcześniejsze rozwiązanie umowy jest możliwe za porozumieniem stron.  

3. Wynajmujący może rozwiązać umowę jednostronnie, jeżeli:  

a. Najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, 

b. pomimo pisemnego upomnienia używa w dalszym ciągu lokalu w sposób sprzeczny z umową, 

z jego przeznaczeniem i wymogami normalnej eksploatacji.  

 

§ 8. 

1. Stawka netto czynszu najmu 1 m2 powierzchni wynosi ......................zł netto, zgodnie z  

protokołem z przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego/pisemnego na najem lokalu 

użytkowego z dnia ................……………………. . 

2. Czynsz netto za lokal użytkowy wynosić będzie ..............m2 x .................. = ................. zł  netto.     

Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

3. Czynsz jest płatny w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury, na rachunek bankowy wskazany 

na fakturze. W przypadku zwłoki w regulowaniu faktur Wynajmującemu przysługuje prawo do 

naliczania odsetek ustawowych.  

4. Najemca wyraża zgodę na podwyższenie raz w roku stawki określonej w ust.1 o kwotę równą 

wskaźnikowi wzrostu cen towarów  i usług konsumpcyjnych ogłoszonej przez organy statystyczne 

począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło to ogłoszenie.  

 

§ 9. 

1. Najemca zobowiązany jest do podpisania odrębnych umów na dostawę energii, dostawę wody, 

odprowadzenie ścieków, odbiór nieczystości stałych.  

2. Najemca będzie ponosił opłaty niezależne od Wynajmującego, a wymagane odrębnymi przepisami 

prawa, min. wszelkie podatki związane z prowadzoną działalnością, w tym lokalne na rzecz Gminy 

Polska Cerekiew. 



 

 

 

§ 10. 

Najemcy nie wolno bez zgody Wynajmującego oddać przedmiotu najmu do bezpłatnego używania ani 

go podnająć.  

§ 11. 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.  

2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie 

odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.  

§ 12. 

Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, gdzie 1 egzemplarz otrzymuje 

Najemca, 3 egzemplarze otrzymuje Wynajmujący.  

 

 

 
  
                       Wynajmujący:                                                                                      Najemca: 
 
 
             ………………………………………                                                           ………………………………………… 

 
  



Załącznik nr 2 do Regulaminu przetargów na wynajem lokali użytkowych w budynkach stanowiących własność 

Gminy Polska Cerekiew 

 
 
Dane podmiotu gospodarczego:  

.......................................................  

.......................................................  

.......................................................  

 
 

Oświadczenie 
 
  Oświadczam, że w związku z ogłoszonym przetargiem na najem lokalu użytkowego 

o powierzchni użytkowej: .........… m2 położonego w ……………………………………………………………     

zapoznałem się z:  

1. regulaminem przetargu,  

2. projektem umowy najmu,  

3. stanem technicznym lokalu użytkowego. 

 

 
 
 
............................................................................  
podpis składającego oświadczenie 
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