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Regulamin najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Przyszłość” w Iławie 

 

§ 1 

1. Decyzję o wynajęciu przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przyszłość”                          

w Iławie lokalu mieszkalnego podejmuje 3 –osobowa Komisja składająca 

się z Prezesa Zarządu, delegowanego Członka Rady Nadzorczej                            

oraz pracownika Spółdzielni wskazanego przez Prezesa Zarządu                                    

na podstawie zgłoszeń zainteresowanych, po uprzednim ogłoszeniu                           

o zamiarze wynajęcia przez Spółdzielnię danego lokalu mieszkalnego, 

przy czym stosowne ogłoszenie powinno być umieszczone przez okres 

nie krótszy niż 14 dni: 

a) na tablicy ogłoszeń pod adresem siedziby Spółdzielni przy                                  

ul. Dąbrowskiego 40B w Iławie, 

b) na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce „Ogłoszenia”. 

2. Przy podejmowaniu decyzji, o której mowa w ust. 1, Komisja łącznie 

rozważa elementy w postaci zaoferowanej przez zainteresowanego 

stawki czynszu najmu, stabilności sytuacji finansowej zainteresowanego 

najmem oraz ewentualnych złożonych zabezpieczeń innych                                           

niż obligatoryjnie wymagana niniejszym regulaminem kaucja                         

(np. poręczenie osoby lub osób trzecich za zobowiązania najemcy). 

3. W przypadku gdy umowa najmu zawierana jest przez Spółdzielnię                              

z małżonkami, ustanie ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej                        

nie pociąga za sobą ustania wspólności przy najmie lokalu. 

§ 2 

Lokalami mieszkalnymi przeznaczonymi do wynajęcia mogą być w szczególności 

lokale wolne w sensie prawnym – tzw. „mieszkania z odzysku” jak i lokale 

powstałe w wyniku adaptacji dotychczasowych lokali użytkowych na cele 

mieszkalne po przeprowadzeniu procedur zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

budowlane i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 
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§ 3 

1. Spółdzielnia dokonuje wynajmu danego lokalu mieszkalnego                                  

na podstawie umowy najmu zawartej na czas określony, nie dłuższy 

jednak niż 5 lat, z możliwością przedłużenia o okres nie dłuższy niż 

kolejne 5 lat.  Umowa najmu powinna zawierać szczegółowy zakres 

obowiązków Spółdzielni jako Wynajmującego oraz szczegółowy zakres 

obowiązków Najemcy, jak również zawierać postanowienia dotyczące 

stanu technicznego i wyposażenia lokalu. 

2. Najemca jest zobowiązany utrzymywać lokal mieszkalny i pomieszczenia 

do niego przynależne we właściwym stanie technicznym i sanitarnym 

oraz przestrzegać regulaminu porządku domowego i przepisów 

przeciwpożarowych. Ponadto Najemca powinien dbać i chronić przed 

uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone                                       

do wspólnego korzystania takie jak korytarze, klatki schodowe, 

pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku. 

§ 4 

Najemca lokalu mieszkalnego zobowiązany jest uiszczać czynsz najmu oraz 

opłaty związane z najmem. Wysokość czynszu najmu powinna być określona                  

w umowie najmu, a opłaty związane z eksploatacją mieszkania są przez 

Najemcę ponoszone wg zasad i stawek obowiązujących w Spółdzielni. Umowa 

najmu powinna zawierać zapis o automatycznej waloryzacji stawki czynszu 

najmu z upływem każdego roku obowiązywania umowy w oparciu o wskaźnik 

wzrostu podstawowych towarów konsumpcyjnych i usług ogłaszany przez 

Prezesa GUS, z zastrzeżeniem, że wzrost wysokości czynszu najmu może 

również nastąpić w razie podwyższenia wysokości opłaty eksploatacyjnej                           

na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni. 

§ 5 

Oddanie części lub całości lokalu mieszkalnego w podnajem lub do 

nieodpłatnego użytkowania jest niedopuszczalne bez uzyskania uprzedniej 

zgody Spółdzielni wyrażonej na piśmie. 
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§ 6 

1. Najemca jest zobowiązany do konserwacji oraz do dokonywania 

bieżących drobnych napraw przedmiotu najmu na swój koszt i do 

zachowania go w stanie niepogorszonym. W szczególności Najemcę 

obciąża naprawa i konserwacja: 

a) podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych, ściennych i innych, 

b) okien i drzwi, 

c) osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej z wyłączeniem wymiany 

przewodów oraz anteny zbiorczej, 

d) przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych, aż do pionów 

zbiorczych, w tym usuwanie ich niedrożności, 

e) innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych 

poprzez malowanie, szpachlowanie, naprawę uszkodzeń tynków ścian                   

i sufitów, malowanie drzwi oraz okien, urządzeń kuchennych, sanitarnych 

i grzewczych. 

2. Poza naprawami i czynnościami konserwacyjnymi jak opisane w ust. 1, 

Najemca jest zobowiązany do naprawienia szkód ( usunięcia uszkodzeń ) 

powstałych z winy Najemcy. 

3. W przypadku awarii wywołującej szkodę lub grożącej powstaniem szkody 

( w tym w częściach budynku usytuowanych poza obszarem lokalu 

mieszkalnego objętego najmem ), Najemca powinien natychmiast 

udostępnić lokal mieszkalny Spółdzielni celem usunięcia źródła awarii. 

§ 7 

Zawarcie umowy najmu jest uzależnione od wpłacenia przez Najemcę kaucji 

zabezpieczającej roszczenia Spółdzielni na tle umowy najmu lokalu 

mieszkalnego. Wysokość kaucji nie może być niższa niż trzykrotność stawki 

czynszu najmu obowiązującej w dacie zawarcia umowy najmu. Kaucja nie jest 

oprocentowana i powinna być zwrócona Najemcy – w przypadku braku 

uzasadnionych roszczeń pieniężnych ze strony Spółdzielni - w terminie 14 dni 

od daty rozwiązania lub wygaśnięcia umowy najmu. 

§ 8 

Rozwiązanie umowy może nastąpić w każdym czasie na podstawie 

porozumienia stron lub z przyczyn i na zasadach określonych w ustawie z dnia 
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21.06.2001 r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy                                      

i o zmianie Kodeksu cywilnego. 

§ 9 

Najemca może wprowadzić w lokalu ulepszenia tylko za pisemną zgodą 

Spółdzielni i na podstawie umowy ( porozumienia ) określającej sposób 

rozliczeń z tego tytułu. W przypadku wprowadzenia ulepszeń bez pisemnej 

zgody Spółdzielni, Spółdzielnia może żądać alternatywnie albo przywrócenia 

lokalu do stanu pierwotnego albo może zatrzymać dokonane ulepszenia bez 

żadnych roszczeń ze strony Najemcy. 

§ 10 

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Przyszłość” w Iławie uchwałą Nr IX/2022 podjętą dnia 

21.06.2022 r i obowiązuje od daty podjęcia tej uchwały. 

 

 


