
ZARZĄDZENIE NR 2252/2018 

PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi zasób miasta Katowice 
zarządzanymi przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)

zarządza się:

Rozdział 1.
Zasady ogólne

§1. Zarządzeniem określa się zasady najmu i użyczenia lokali użytkowych stanowiących 
Katowice zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.

§2. Ilekroć w zarządzeniu mowa o:

1) lokalu - należy przez to rozumieć pomieszczenie lub ich zespół nie będące 
pomieszczeniem technicznym lub gospodarczym,
2) Mieście - należy przez to rozumieć miasto Katowice,
3) KZGM - należy przez to rozumieć Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Katowicach,
4) stawce czynszu - należy przez to rozumieć stawkę czynszu netto za 1m2
wynajmowanej powierzchni,
5) zwykłe koszty utrzymania - należy przez to rozumieć koszt utrzymania 1m2 nieruchomości, w której 
lokal jest położony,
6) opłatach niezależnych od wynajmującego - należy przez to rozumieć m. in. opłaty za dostawę do lokali 
centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, gazu, wody oraz odbiór ścieków i odpadów komunalnych,
7) organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć te organizacje pozarządowe, osoby prawne 
i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.),
8) podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego - należy przez to rozumieć podmioty 
wyszczególnione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące 
działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ww. ustawy,
9) pełny rok obrotowy - należy przez to rozumieć rok kalendarzowy trwający 12 miesięcy od 1 stycznia do 
31 grudnia.

Rozdział 2.
Lokale użytkowe

§3. Przyjmuje się zasadę wskazywania najemców lokali użytkowych w drodze przetargu, 
z zastrzeżeniem §9.

§4. 1. Przetarg przeprowadza się w formie:

1) przetargu licytacyjnego nieograniczonego lub ograniczonego,
2) przetargu ofertowego pisemnego (konkursu ofert).

2. Podstawową formą przetargu jest przetarg licytacyjny, nieograniczony, jawny mający na celu ustalenie 
jak najwyższej stawki czynszu.

3. Przetarg licytacyjny ograniczony, jawny ma na celu ustalenie jak najwyższej stawki czynszu przy 
uwzględnieniu profilu działalności określonej w ogłoszeniu przetargowym.

4. Przetarg ofertowy pisemny, zamknięty ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty przy uwzględnieniu 
interesu Miasta.

zasób miasta

mieszkaniem,
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§5. Rodzaj przetargu ustala się z uwzględnieniem zaspokajania potrzeb mieszkańców oraz interesu Miasta.

§6. 1. Regulamin organizowania i przeprowadzania przetargu licytacyjnego nieograniczonego 
i ograniczonego na ustalenie najemców wolnych lokali użytkowych określa załącznik nr 1.

2. Regulamin organizowania i przeprowadzania przetargu ofertowego pisemnego (konkursu ofert) na 
ustalenie najemców wolnych lokali użytkowych określa załącznik nr 2.

§7. Do przeprowadzania przetargów, o których mowa w §4 powołuje się Komisję Przetargową 
w następującym składzie:

1) Przewodnicząca Komisji -  Bożena Grycner, Kierownik Referatu Lokali Użytkowych i Reklam 
w Wydziale Budynków i Dróg
2) Zastępca Przewodniczącej Komisji -  Teresa Jaromin, Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw 
Obywatelskich
3) Członkowie Komisji:

- Barbara Miś - Kierownik Referatu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Wydziale Obsługi Inwestorów

- Jolanta Wypiór -  Główny Specjalista w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego

- Tomasz Witkowski -  Inspektor w Wydziale Gospodarki Mieniem

- Barbara Hrabia -  Inspektor w Wydziale Budynków i Dróg

- Gabriela Bartecka -  Inspektor w Wydziale Budynków i Dróg.

§8. Do prowadzenia licytacji stawki czynszu w przetargach, o których mowa w §4 ust. 1 pkt 1 powołuje się 
Zofię Pabian Inspektora w Wydziale Budynków i Dróg, a w czasie jej usprawiedliwionej nieobecności w pracy 
Łukasza Borysa Głównego Specjalistę w Wydziale Budynków i Dróg.

§9. 1. Upoważnia się resortowego Wiceprezydenta Miasta Katowice do podejmowania decyzji 
w zakresie odstępstwa od zasady określonej w §3 niniejszego zarządzenia w przypadkach lokali 
przeznaczonych:

1) na potrzeby administracji rządowej i samorządowej, gminnych jednostek organizacyjnych, sądów 
i prokuratury, instytucji państwowych,
2) dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz Miasta lub jego mieszkańców,
3) na rzecz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz Miasta lub jego 
mieszkańców,
4) na prowadzenie niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz niepublicznych 
przedszkoli, wpisanych do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonej przez 
Prezydenta Miasta Katowice,
5) na potrzeby instytucji kultury Miasta oraz jednostek kultury samorządu województwa śląskiego,
6) na działalność kościołów i związków wyznaniowych,
7) na siedziby związków zawodowych,
8) na siedziby partii politycznych,
9) na biura poselskie i senatorskie na czas pełnienia mandatu,
10) na siedziby przedstawicielstw Unii Europejskiej, dyplomatycznych i konsularnych, w tym konsuli 
honorowych, wobec których obowiązuje zasada wzajemności z rządem Rzeczypospolitej Polskiej,
11) na rzecz związków międzygminnych,
12) na pracownie służące twórcom do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki -  warunki 
wynajmu określa załącznik nr 3,
13) na prowadzenie działalności artystycznej, kulturalnej, twórczej do wynajęcia w drodze konkursu pod 
nazwą “Lokal na kulturę”,
14) na prowadzenie działalności gospodarczej w przypadkach uzasadnionych racjonalną gospodarką 
lokalami lub aspektem społecznym przy uwzględnieniu interesu Miasta pod warunkiem, że wnioskodawca 
nie posiada zaległych zobowiązań wobec Miasta i KZGM, a w przypadku posiadania takich zobowiązań 
udokumentuje spłacanie umówionych rat długu,
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15) na kontynuację działalności przez najemców lokali usytuowanych w budynkach zakwalifikowanych do 
remontu kapitalnego, wyburzenia lub innego zagospodarowania pod warunkiem, że najemca nie posiada 
innego lokalu z zasobu Miasta na prowadzenie działalności gospodarczej oraz zaległych zobowiązań wobec 
Miasta i KZGM, a w przypadku posiadania takich zobowiązań udokumentuje spłacanie umówionych rat 
długu,
16) na rzecz podmiotów gospodarczych tworzonych przez pracowników likwidowanych zakładów 
budżetowych.

2. Ustala się, że lokale oddawane w najem lub użyczenie na rzecz podmiotów określonych w ust. 1 w pkt 2, 
3, 6, 7, 8, 9, 10, 12 nie mogą być usytuowane na parterach w ciągach handlowo-usługowych w strefie centrum. 
W szczególnych przypadkach uzasadnionych interesem Miasta lub aspektem społecznym resortowy 
Wiceprezydent Miasta Katowice może wyrazić zgodę na odstąpienie od powyższej zasady.

3. Podmioty ubiegające się o oddanie w najem lub użyczenie lokali poza przetargiem zobowiązane będą do 
przedłożenia:

1) wniosku o oddanie w najem lokalu użytkowego poza przetargiem (dotyczy podmiotów, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1-11, 14-16),
2) wniosku o oddanie w użyczenie lokalu użytkowego poza przetargiem (dotyczy podmiotów, o których 
mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 w przypadku, o którym mowa w §12),
3) dokumentu określającego ich formę prawną,
4) kopii statutu lub regulaminu,
5) oświadczenia o nieposiadaniu zaległych zobowiązań wobec Miasta i KZGM.

§10. Lokale, dla których nie ustalono najemców w wyniku dwukrotnego wystawienia do przetargu wynajmuje 
się poza przetargiem na warunkach ustalonych w negocjacjach zgodnie z zasadami określonymi w załączniku 
nr 4.

§11. Upoważnia się Naczelnika Wydziału Budynków i Dróg do podejmowania decyzji w zakresie zawierania 
umów najmu:

1) w przypadku powiązań rodzinnych z dotychczasowym najemcą: z współmałżonkiem, rodzicami, dziećmi 
i osobami przysposobionymi, na warunkach finansowych nie gorszych niż dotychczasowe,
2) z użytkownikami lokali, którzy utracili tytuł prawny do ich zajmowania, po ustąpieniu przesłanek 
stanowiących podstawy do rozwiązania umów. W przypadkach rozwiązania umów z powodu zaległości 
czynszowych, umowy mogą być zawarte po spłacie przez dłużnika całości wierzytelności wobec Miasta 
i KZGM lub udokumentowaniu spłaty rat długu wraz z opłacaniem bieżących należności za lokal. Umowy 
najmu w tym przypadku zawiera się na warunkach finansowych ustalonych w negocjacjach w oparciu 
o §15 załącznika nr 4, po uzyskaniu opinii KZGM.

§12. 1. Na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego 
lokale oddaje się w użyczenie na czas realizacji zadań wynikających z programów/strategii uchwalonych przez 
Radę Miasta Katowice, po uzyskaniu akceptacji Wydziału merytorycznie odpowiedzialnego za realizowane 
zadanie.

2. W przypadku zakończenia realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, z wymienionymi powyżej 
podmiotami mogą być zawierane umowy najmu na zasadach określonych w §3 ust. 1 lub §4 ust. 2 załącznika 
nr 4.

§13. 1. Upoważnia się resortowego Wiceprezydenta Miasta Katowice do wyrażania zgody na oddanie do 
bezpłatnego używania, w podnajem części lokalu lub wspólne jego użytkowanie z osobami trzecimi.

2. Podnajęciu może podlegać nie więcej niż 50% powierzchni użytkowej lokalu użytkowego, ze stawką 
nie wyższą niż płaci najemca.

3. Najemca zobowiązany jest do przedłożenia podpisanej umowy podnajmu w terminie miesiąca od daty 
otrzymania pisemnej zgody na podnajem pod rygorem jej cofnięcia.

§14. Wysokość stawek wyjściowych do przetargów i negocjacji z podziałem na strefy miasta oraz stawki 
czynszu na rzecz podmiotów określonych w §9 ust. 1 oraz sposób i tryb przeprowadzania negocjacji określa 
załącznik nr 4.
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Rozdział 3.
Istotne warunki umowy

§15. Z przyszłymi użytkownikami, którzy dokonywać będą adaptacji lokali przed uruchomieniem planowanej 
działalności zawiera się umowy najmu umożliwiające wykonanie robót remontowych oraz dokonanie zmiany 
sposobu użytkowania lokali.

§16. Lokale oddaje się do adaptacji na czas określony. Termin adaptacji lokalu użytkowego ustala Dyrektor 
KZGM.

§17. 1. Najemcy, za wyjątkiem przypadku określonego w ust. 2 i 4, w okresie adaptacji lokali opłacają czynsz 
w wysokości zwykłych kosztów utrzymania oraz opłaty niezależne od wynajmującego.

2. Najemcy lokali, które dwukrotnie wystawione do przetargu nie znalazły oferenta, w okresie adaptacji 
lokalu opłacają czynsz w wysokości 1 zł/m2 oraz opłaty niezależne od wynajmującego.

3. Na pisemny, uzasadniony wniosek najemców lokali Dyrektor KZGM może przedłużyć termin adaptacji 
lokali. W przypadku przedłużenia terminu adaptacji lokali z przyczyn leżących po stronie najemców czynsze za 
użytkowane lokale najemcy będą zobowiązani opłacać w pełnej wysokości obowiązującej za dany lokal.

4. Wykonujący remont lokali przeznaczonych na pracownię służącą twórcy w okresie adaptacji opłacają 
wyłącznie opłaty niezależne od wynajmującego.

§18. Nakłady poniesione przez najemców na adaptacje lokali, na które zawarto umowy najmu po 18.03.2011 r. 
nie są traktowane jako ulepszenia, a tym samym nie podlegają rozliczeniu.

§19. Po spisaniu protokołu odbioru technicznego robót adaptacyjnych najemcy opłacają czynsz najmu ustalony 
w przetargu lub w negocjacjach, za wyjątkiem podmiotów określonych w §9 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13.

§20. 1. Umowy najmu lokali zawiera się na czas nieoznaczony lub oznaczony. W przypadku umów zawartych 
na czas nieoznaczony okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

2. Dopuszcza się możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron za zgodą Dyrektora KZGM.

§21. 1. W celu zabezpieczenia realizacji zobowiązań finansowych najemców wynikających 
z umów najmu oraz obowiązku wydania wynajmującemu opróżnionych lokali po rozwiązaniu lub wygaśnięciu 
umów najmu, najemcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji (art. 777 §1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania 
cywilnego, Dz. U. z 2018 r. poz. 1360 z późn. zm.).

2. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 dotyczy:

a) najemców lokali użytkowych położonych w strefie centrum, określonej w załączniku nr 4 z wyłączeniem 
podmiotów wymienionych w §9 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 9, 10, 12,

b) najemców, którzy opłacają czynsz powyżej kwoty 2 tys. zł netto miesięcznie z wyłączeniem podmiotów 
wymienionych w §9 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 9, 10, 12.

3. Koszt sporządzenia aktu notarialnego ponosi najemca.

4. Umowy najmu zawiera się pod warunkiem zawieszającym złożenia przez najemców w terminie 14 dni 
od zawarcia umów najmu zabezpieczenia należytego ich wykonania w postaci oświadczeń złożonych w formie 
aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji, o którym mowa w ust. 1.

5. Lokal wydaje się najemcy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego po doręczeniu wynajmującemu 
oświadczenia, o którym mowa w ust. 1.

§22. Umowy najmu zawiera się po pobraniu kaucji zabezpieczającej należności z tytułu najmu lokali. Zasady 
pobierania kaucji określa załącznik nr 5.

§23. Upoważnia się resortowego Wiceprezydenta Miasta Katowice do podejmowania decyzji 
w zakresie ustalania indywidualnych warunków najmu w dotychczas zawartych umowach lub dla nowo 
zawieranych umów, w przypadkach uzasadnionych interesem Miasta, aspektem społecznym przy 
uwzględnieniu racjonalnej gospodarki.
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Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§24. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Budynków i Dróg oraz Dyrektorowi 
KZGM.

§25. Nadzór na wykonaniem zarządzenia powierza się resortowemu Wiceprezydentowi Miasta Katowice.

§26. Traci moc zarządzenie nr 825/2016 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zasad 
gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi zasób miasta Katowice zarządzanymi przez Komunalny 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach zmienione zarządzeniem nr 1539/2017 Prezydenta Miasta 
Katowice z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania lokalami 
użytkowymi stanowiącymi zasób miasta Katowice zarządzanymi przez Komunalny Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej w Katowicach.

§27. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa
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Regulamin organizowania i przeprowadzania przetargu licytacyjnego nieograniczonego 
i ograniczonego na ustalenie najemców wolnych lokali użytkowych

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2252/2018
Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 14 listopada 2018 r.

§1. Prezydent Miasta Katowice ogłasza przetarg na ustalenie najemców wolnych lokali użytkowych.

§2. W przetargu mogą wziąć udział:

1) przedsiębiorcy prowadzący działalność:

- jednoosobowo,

- w ramach spółki cywilnej,

- w ramach spółek prawa handlowego,

2) osoby prawne,
3) osoby fizyczne, które w terminie 14 dni od daty zamknięcia przetargu zobowiązane będą zarejestrować 
działalność gospodarczą,
4) jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

§3. Przetarg przeprowadza się w dwóch etapach:

1) I etap (część niejawna dla oferentów)

- ustalenie liczby złożonych zgłoszeń oraz sprawdzenie ich pod względem formalno-prawnym,

2) II etap

- ustna licytacja wysokości stawki czynszu.

§4. 1. I etap przetargu przeprowadza Komisja Przetargowa powołana przez Prezydenta Miasta Katowice zwana 
dalej „Komisją”.

2. II etap przetargu -  licytację przeprowadza Prowadzący licytację powołany przez Prezydenta Miasta 
Katowice przy udziale Komisji Przetargowej.

3. Przetarg przeprowadzany jest w obecności Przewodniczącego Komisji lub jego Zastępcy w czasie 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy Przewodniczącego - w składzie co najmniej trzyosobowym.

§5. W pracach Komisji nie mogą uczestniczyć członkowie Komisji, jeżeli do przetargu 
przystępują osoby im bliskie (małżonek, krewni i powinowaci I i II stopnia oraz osoby 
związane z ww. z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli).

§6. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na 21 dni przed 
wyznaczonym terminem przetargu poprzez umieszczenie go:

1) na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice pod adresem www.katowice.eu,
2) na tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy Rynku 1,
3) w lokalnej prasie.

§7. Istotne warunki przetargowe:

1) oferenci, którzy złożyli nieprawdziwe oświadczenia w pisemnym zgłoszeniu udziału w przetargu 
nie zostaną dopuszczeni do drugiego etapu przetargu,
2) oferenci, którzy wygrali przetarg, ale uchylili się od zawarcia umowy nie mogą ponownie przystąpić do 
przetargu na ten sam lokal,
3) Komisja może nie zakwalifikować do II etapu przetargu oferenta ze względu na rodzaj proponowanej 
przez niego działalności gospodarczej,
4) wadium oferenta, który wygra przetarg zalicza się na poczet przyszłego czynszu,
5) wadium przepada, jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu w terminie 
21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu,
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6) wadium przepada i umowa najmu nie zostanie zawarta z osobami fizycznymi nie prowadzącymi 
działalności gospodarczej, które po wygranym przetargu nie zarejestrują działalności gospodarczej 
w terminie 14 dni od zamknięcia przetargu,
7) po zakończeniu przetargu niedopuszczalna jest zmiana oferenta,
8) oferent, który wygrał przetarg, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wpłacić kaucję 
zabezpieczającą należności z tytułu najmu w wysokości trzykrotnego miesięcznego czynszu netto. Kaucja, 
o której mowa powyżej może być rozłożona na raty przez Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Katowicach,
9) w celu zabezpieczenia realizacji zobowiązań finansowych wynikających z umowy najmu oraz 
obowiązku wydania Wynajmującemu opróżnionego lokalu po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy najmu 
oferent, który wygrał w przetargu lokal użytkowy położony w strefie centrum, określonej w załączniku nr 
4, lub którego czynsz za lokal został ustalony powyżej kwoty 2 tys. zł netto miesięcznie, w ciągu 14 dni od 
daty zawarcia umowy najmu zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego 
o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777 § 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeksu 
postępowania cywilnego, Dz. U. z 2018 r. poz. 1360 z późn. zm.),
10) najemcy, którzy planują dokonać adaptacji lub modernizacji lokali przed uruchomieniem działalności 
zobowiązani są wystąpić pisemnie do KZGM o zgodę na roboty budowlane przekraczające zwykły zakres 
remontu. W takim przypadku KZGM pisemnie określi warunki i wymagania jakie należy spełnić w celu ich 
wykonania,
11) najemcy przeprowadzający adaptację lokali zobowiązani są uzyskać wszystkie prawem wymagane 
pozwolenia i zgody niezbędne do wykonania określonych powyżej robót budowlanych, w szczególności 
w lokalach usytuowanych w budynkach wpisanych do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków,
12) w przypadku planowanej do uruchomienia w lokalu użytkowym działalności gospodarczej powodującej 
konieczność zmiany warunków m. in. bezpieczeństwa pożarowego, pracy, zdrowotnych, higieniczno- 
sanitarnych, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń najemca zobowiązany będzie do 
dokonania zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania lokalu we właściwym wydziale Urzędu Miasta 
Katowice. Koszty związane z uzyskaniem zgody na zmianę sposobu użytkowania (np. wykonania projektu 
technicznego, uzyskania opinii właściwych rzeczoznawców, itp.) oraz przeprowadzenia prac wynikających 
z konieczności realizacji tej zgody obciążają najemcę lokalu,
13) z przyszłymi użytkownikami, którzy dokonywać będą adaptacji lokali przed uruchomieniem 
planowanej działalności, zawarte zostaną umowy najmu umożliwiające wykonanie robót remontowych oraz 
dokonanie zmiany sposobu użytkowania lokali. Lokale oddawane będą do adaptacji na czas określony. 
Termin adaptacji lokali ustalać będzie Dyrektor KZGM. W okresie adaptacji najemcy opłacać będą czynsz 
w wysokości zwykłych kosztów utrzymania 1 m2 nieruchomości, w której lokal jest położony oraz opłaty 
niezależne od wynajmującego. Po spisaniu protokołu odbioru technicznego robót adaptacyjnych najemcy 
będą opłacać czynsz najmu ustalony w przetargu,
14) nakłady poniesione przez najemców na adaptację lokali nie podlegają rozliczeniu z wynajmującym po 
zakończeniu najmu,
15) dla lokali usytuowanych w budynkach położonych na nieruchomościach stanowiących własność 
wspólnoty mieszkaniowej z udziałem miasta Katowice, w przypadku konieczności wykonania robót 
budowlanych związanych z ingerencją w część wspólną nieruchomości wymagana jest zgoda wspólnoty 
mieszkaniowej,
16) sprzedaż napojów alkoholowych w wynajętych lokalach wymaga uzyskania stosownego zezwolenia. 
Zgodnie z art. 18 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) warunkiem jej uzyskania jest pisemna zgoda 
właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie 
zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Rozeznanie możliwości uzyskania ww. zgody 
leży po stronie oferenta,
17) zastrzega się brak możliwości zbycia na rzecz najemców lokali użytkowych wygranych w przetargach, 
położonych w budynkach stanowiących własność wspólnoty mieszkaniowej z udziałem miasta Katowice 
przez okres 5 lat od daty zawarcia umów najmu chyba, że sprzedaż najmowanego lokalu doprowadzi do 
wyjścia Miasta ze współwłasności nieruchomości. Po upływie 5 lat lokal może być sprzedany zgodnie 
z zasadami określonymi w Programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice.
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§8. Oferenci, którzy nie wygrali przetargu otrzymują zwrot wadium po upływie 3 dni roboczych od daty 
licytacji. Zwrot wadium następuje przelewem na podany przez oferenta rachunek bankowy lub na podstawie 
czeku gotówkowego (do zrealizowania w wyznaczonych placówkach) wystawionego przez Wydział Księgowo 
-  Rachunkowy po przedłożeniu przez oferenta, w kasie Urzędu Miasta Katowice przy Rynku 1, oryginału 
dowodu jego wpłaty i okazaniu aktualnego dokumentu tożsamości. Do odbioru wadium przez osoby trzecie 
wymagane jest upoważnienie z poświadczeniem własnoręczności podpisu dokonane przez notariusza lub 
uprawniony do tej czynności podmiot.

§9. Ogłoszenie o przetargu zawiera:

1) określenie rodzaju przetargu,
2) elementy zgłoszenia udziału w przetargu określone w §11,
3) wysokość i wybraną formę wnoszenia wadium oraz termin i miejsce jego wpłacenia,
4) miejsce i termin składania zgłoszeń,
5) miejsce i termin II etapu przetargu /licytacji/,
6) informację o udostępnieniu lokali do obejrzenia,
7) informację o miejscu, terminie i sposobie zwrotu wadium osobom/podmiotom, które nie wygrały 
przetargu,
8) istotne warunki przetargowe określone w §7 Regulaminu,
9) informację o istniejącym ograniczeniu zakresu działalności w lokalu w związku z brakiem możliwości 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
10) adres strony internetowej Urzędu Miasta Katowice, na której znajduje się ogłoszenie przetargowe wraz 
z wykazem lokali użytkowych wystawionych do przetargu, projektem umowy najmu oraz formularzem 
zgłoszeniowym,
11) informację, że Prezydent Miasta Katowice może odstąpić od przetargu w całości lub części bez podania 
przyczyny,
12) informację, że od czynności związanych z przeprowadzonym przetargiem można się odwołać do 
Prezydenta Miasta Katowice w terminie 7 dni od dnia zamknięcia przetargu,
13) klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§10. Stawkę wyjściową czynszu do przetargu przyjmuje się w wysokości ustalonej w §2 ust. 1 i 2 załącznika 
nr 4 do zarządzenia.

§11. Zgłoszenie udziału w przetargu, podpisane przez osoby uprawnione powinno zawierać:

1) nazwę przedsiębiorcy i jego siedzibę lub imię, nazwisko i adres zamieszkania, osoby fizycznej, 
nieprowadzącej działalności gospodarczej,
2) dane oferenta oraz dokumenty potwierdzające formę prawną prowadzonej działalności:

a) podmiot prowadzący działalność gospodarczą:

- PESEL,

- numer identyfikacyjny REGON,

- NIP,

b) spółka cywilna:

- numer identyfikacyjny REGON dla każdego ze wspólników spółki cywilnej,

- NIP dla każdego ze wspólników spółki cywilnej,

- kopię umowy spółki cywilnej,

- numer identyfikacyjny REGON spółki cywilnej,

- NIP spółki cywilnej,

- PESEL każdego ze wspólników spółki cywilnej,
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c) osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność 
prawną lub inny podmiot gospodarczy podlegający rejestracji w KRS:

- numer KRS, a w przypadku spółek w organizacji wniosek o wpis do KRS oraz akt założycielski 
(umowa, statut),

- numer identyfikacyjny REGON, jeżeli nie jest wpisany do KRS,

- NIP, jeżeli nie jest wpisany do KRS,

d) osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej:

- oświadczenie, że w terminie do 14 dni od zamknięcia przetargu zarejestruje działalność gospodarczą,

- PESEL,

3) adres lokalu, którego zgłoszenie dotyczy,
4) zakres planowanej do uruchomienia działalności w lokalu,
5) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz warunkami wynajmu lokalu 
i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
6) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym lokalu i możliwością jego adaptacji na 
planowaną do uruchomienia działalność,
7) oświadczenie o braku zaległych zobowiązań wobec Miasta i KZGM,
8) kopię dowodu wpłaty wadium lub oryginał polecenia przelewu,
9) inne dokumenty określone w ogłoszeniu przetargowym.

§12. W I etapie przetargu Komisja:

1) otwiera koperty ze zgłoszeniami, ustala liczbę zgłoszeń i sprawdza ich zgodność z ogłoszeniem 
przetargowym,
2) kwalifikuje zgłoszenia do II etapu przetargu.

§13. 1. Z przebiegu I etapu przetargu sporządza się protokół, który powinien zawierać następujące informacje:

1) oznaczenie przedmiotu przetargu,
2) termin i miejsce przetargu,
3) imiona i nazwiska członków Komisji przeprowadzającej przetarg,
4) liczbę złożonych zgłoszeń udziału w przetargu,
5) nazwy i siedziby przedsiębiorców lub dane (imiona i nazwiska) osób fizycznych, nieprowadzących 
działalności gospodarczej wraz z adresami jej zamieszkania, zakwalifikowanych do II etapu przetargu,
6) wykaz zgłoszeń niezakwalifikowanych do II etapu przetargu wraz z uzasadnieniem,
7) wzmiankę o odczytaniu protokołu,
8) uwagi do protokołu,
9) podpisy członków Komisji.

2. Do sporządzenia protokołu Przewodniczący Komisji lub jego Zastępca powołuje protokolanta spośród 
pracowników Referatu Lokali Użytkowych i Reklam Wydziału Budynków i Dróg.

§14. Sposób przeprowadzania II etapu przetargu:

1) Przewodniczący Komisji lub jego Zastępca zapoznaje uczestników przetargu z protokołem z części 
niejawnej,
2) Prowadzący licytacje otwiera licytację i informuje uczestników przetargu, że:

- postąpienie nie może wynosić mniej niż 10% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnego 
złotego,

- po trzecim wywołaniu najwyższej stawki czynszu dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte,

- uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne, coraz wyższe stawki czynszu do chwili, gdy mimo 
trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień,

- po ustaniu zgłaszania postąpień Prowadzący licytację wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą stawkę 
i zamyka licytację.

§15. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik 
zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
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§16. 1. Z II etapu przetargu sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1) oznaczenie przedmiotu przetargu,
2) termin i miejsce licytacji,
3) imiona i nazwiska członków Komisji prowadzącej przetarg oraz Prowadzącego licytację,
4) dane oferenta, który wylicytował najwyższą stawkę czynszu oraz jego podpis,
5) wysokość wylicytowanej stawki czynszu,
6) wzmiankę o odczytaniu protokołu,
7) uwagi do protokołu,
8) podpisy członków Komisji.

2. Do sporządzenia protokołu Przewodniczący Komisji lub jego Zastępca powołuje protokolanta spośród 
pracowników Referatu Lokali Użytkowych i Reklam Wydziału Budynków i Dróg.

§17. W sprawach dotyczących przebiegu przetargu, a nieuregulowanych w niniejszym 
Regulaminie, decyduje Komisja.
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Regulamin organizowania i przeprowadzania przetargu ofertowego pisemnego (konkursu ofert)
na ustalenie najemców wolnych lokali użytkowych

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2252/2018
Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 14 listopada 2018 r.

§1. Prezydent Miasta Katowice ogłasza przetarg na ustalenie najemców wolnych lokali użytkowych w drodze 
wyboru najkorzystniejszej oferty.

§2. W przetargu mogą wziąć udział:

1) przedsiębiorcy prowadzący działalność:

- jednoosobowo,

- w ramach spółki cywilnej,

- w ramach spółek prawa handlowego,

2) osoby prawne,
3) jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

§3. Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa powołana przez Prezydenta Miasta Katowice, zwana dalej 
"Komisją". Komisja przeprowadza przetarg w obecności Przewodniczącego Komisji lub jego Zastępcy 
w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy Przewodniczącego - w składzie co najmniej 3-osobowym.

§4. W pracach Komisji nie mogą uczestniczyć członkowie Komisji, jeżeli do przetargu 
przystępują osoby im bliskie (małżonek, krewni i powinowaci I i II stopnia oraz osoby 
związane z ww. z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli).

§5. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na 21 dni
przed wyznaczonym terminem przetargu poprzez umieszczenie go:

1) na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice pod adresem www.katowice.eu,
2) na tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy Rynku 1,
3) w lokalnej prasie.

§6. Przetarg na dany lokal jest ważny bez względu na liczbę złożonych ofert. O rozstrzygnięciu przetargu 
decyduje Komisja.

§7. Istotne warunki przetargowe:

1) oferenci, którzy złożyli nieprawdziwe oświadczenia w pisemnym zgłoszeniu udziału w przetargu 
nie zostaną dopuszczeni do drugiego etapu przetargu,
2) oferenci, którzy wygrali przetarg, ale uchylili się od zawarcia umowy nie mogą ponownie przystąpić do 
przetargu na ten sam lokal,
3) wadium uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet przyszłego czynszu,
4) wadium przepada, jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu w terminie 
21 dni od daty ogłoszenia wyników,
5) po zakończeniu przetargu niedopuszczalna jest zmiana oferenta,
6) oferent, który wygrał przetarg, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wpłacić kaucję 
zabezpieczającą należności z tytułu najmu w wysokości trzykrotnego miesięcznego czynszu (netto). 
Kaucja, o której mowa powyżej może być rozłożona na raty przez Dyrektora Komunalnego Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach,
7) w celu zabezpieczenia realizacji zobowiązań finansowych wynikających z umowy 
najmu oraz obowiązku wydania Wynajmującemu opróżnionego lokalu po rozwiązaniu lub wygaśnięciu 
umowy najmu oferent, który wygrał w przetargu lokal użytkowy położony w strefie centrum określonej 
w załączniku nr 4, lub którego czynsz został ustalony powyżej kwoty 2 tys. zł netto miesięcznie, w ciągu 
14 dni od daty zawarcia umowy najmu, zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w formie aktu 
notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777 § 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 17 listopada 
1964 r. Kodeksu postępowania cywilnego, Dz. U. z 2018 r. poz. 1360 z późn. zm.),
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8) najemcy, którzy planują dokonać adaptacji lub modernizacji lokali przed uruchomieniem działalności 
zobowiązani są wystąpić pisemnie do KZGM o zgodę na roboty budowlane przekraczające zwykły zakres 
remontu. W takim przypadku KZGM pisemnie określi warunki i wymagania jakie należy spełnić w celu ich 
wykonania,
9) najemcy przeprowadzający adaptację lokali zobowiązani są uzyskać wszystkie prawem wymagane 
pozwolenia i zgody niezbędne do wykonania określonych powyżej robót budowlanych, w szczególności 
w lokalach usytuowanych w budynkach wpisanych do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków,
10) w przypadku planowanej do uruchomienia działalności w lokalu użytkowym powodującej konieczność 
zmiany warunków m. in. bezpieczeństwa pożarowego, pracy, zdrowotnych, higieniczno-sanitarnych, 
ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń najemca zobowiązany będzie do dokonania 
zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania lokalu we właściwym wydziale Urzędu Miasta Katowice. Koszty 
związane z uzyskaniem zgody na zmianę sposobu użytkowania (np. wykonania projektu technicznego, 
uzyskania opinii właściwych rzeczoznawców, itp.) oraz przeprowadzenia prac wynikających 
z konieczności realizacji tej zgody obciążają najemcę lokalu,
11) z przyszłymi użytkownikami, którzy dokonywać będą adaptacji lokali przed uruchomieniem 
planowanej działalności zawierane będą umowy najmu umożliwiające wykonanie robót remontowych oraz 
dokonanie zmiany sposobu użytkowania lokali. Lokale oddawane będą do adaptacji na czas określony. 
Termin adaptacji lokali ustalać będzie Dyrektor KZGM. W okresie adaptacji najemcy opłacać będą czynsz 
w wysokości zwykłych kosztów utrzymania 1 m2 nieruchomości, w której lokal jest położony oraz opłaty 
niezależne od wynajmującego. Po spisaniu protokołu odbioru technicznego robót adaptacyjnych najemcy 
będą opłacać czynsz najmu ustalony w przetargu,
12) nakłady poniesione przez najemców na adaptację lokali nie podlegają rozliczeniu 
z wynajmującym po zakończeniu stosunku najmu,
13) dla lokali usytuowanych w budynkach położonych na nieruchomościach stanowiących własność 
wspólnoty mieszkaniowej z udziałem miasta Katowice, w przypadku konieczności wykonania robót 
budowlanych związanych z ingerencją w część wspólną nieruchomości wymagana jest zgoda wspólnoty 
mieszkaniowej miasta Katowice,
14) sprzedaż napojów alkoholowych w wynajętych lokalach wymaga uzyskania stosownego zezwolenia. 
Zgodnie z art. 18 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) warunkiem jej uzyskania jest pisemna zgoda 
właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie 
zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Rozeznanie możliwości uzyskania ww. zgody 
leży po stronie oferenta,
15) zastrzega się brak możliwości zbycia na rzecz najemców lokali użytkowych wygranych w przetargach, 
położonych w budynkach stanowiących własność wspólnoty mieszkaniowej z udziałem miasta Katowice 
przez okres 5 lat od daty zawarcia umów najmu chyba, że sprzedaż najmowanego lokalu doprowadzi do 
wyjścia Miasta ze współwłasności nieruchomości. Po upływie 5 lat lokal może być sprzedany zgodnie 
z zasadami określonymi w Programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice.

§8. Oferenci, którzy nie wygrali przetargu otrzymują zwrot wadium po upływie 3 dni roboczych od daty 
licytacji. Zwrot wadium następuje przelewem na podany przez oferenta rachunek bankowy lub na podstawie 
czeku gotówkowego (do zrealizowania w wyznaczonych placówkach) wystawionego przez Wydział Księgowo 
-  Rachunkowy po przedłożeniu przez oferenta, w kasie Urzędu Miasta Katowice przy Rynku 1, oryginału 
dowodu jego wpłaty i okazaniu aktualnego dokumentu tożsamości. Do odbioru wadium przez osoby trzecie 
wymagane jest upoważnienie z poświadczeniem własnoręczności podpisu dokonane przez notariusza lub 
uprawniony do tej czynności podmiot.

§9. Ogłoszenie o przetargu zawiera:

1) elementy oferty określone w §11 Regulaminu,
2) wysokość i wybraną formę wnoszenia wadium oraz termin i miejsce jego wpłacenia,
3) miejsce i termin składania ofert,
4) informację o udostępnieniu lokali do obejrzenia,
5) informację o miejscu, terminie i sposobie zwrotu wadium osobom/podmiotom, które nie wygrały 
przetargu,
6) istotne warunki przetargowe określone w §7 Regulaminu,
7) informację o istniejącym ograniczeniu zakresu działalności w lokalu w związku z brakiem możliwości 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
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8) adres strony internetowej Urzędu Miasta Katowice, na której znajduje się ogłoszenie przetargowe wraz 
z wykazem lokali użytkowych wystawionych do przetargu, projektem umowy najmu oraz formularzem 
zgłoszeniowym,
9) informację, że Prezydent Miasta Katowice może odstąpić od przetargu w całości lub części bez podania 
przyczyny,
10) informację, że od czynności związanych z przeprowadzonym przetargiem można się odwołać 
w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu,
11) klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§10. Stawkę wyjściową czynszu do przetargu przyjmuje się w wysokości ustalonej w §2 pkt 1 i 2 załącznika nr 
4 do zarządzenia.

§11. Oferta podpisana przez osoby uprawnione powinna zawierać :

1) nazwę przedsiębiorcy i jego siedzibę,
2) dane oferenta oraz dokumenty potwierdzające formę prawną prowadzonej działalności:

a) podmiot prowadzący działalność gospodarczą:

- numer identyfikacyjny REGON,

- NIP,

- PESEL,

b) spółka cywilna:

- numer identyfikacyjny REGON dla każdego ze wspólników spółki cywilnej,

- NIP dla każdego ze wspólników spółki cywilnej,

- kopię umowy spółki cywilnej,

- numer identyfikacyjny REGON spółki cywilnej,

- NIP spółki cywilnej,

- PESEL każdego ze wspólników spółki cywilnej,

c) osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność 
prawną lub inny podmiot gospodarczy podlegający rejestracji w KRS:

- numer KRS, a w przypadku spółek w organizacji wniosek o wpis do KRS oraz akt założycielski 
(umowa, statut),

- numer identyfikacyjny REGON, jeżeli nie jest wpisany do KRS,

- NIP, jeżeli nie jest wpisany do KRS,

3) adres lokalu, którego zgłoszenie dotyczy,
4) opis planowanej do uruchomienia działalności w lokalu,
5) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz warunkami wynajmu lokalu 
i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
6) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym lokalu i możliwością jego adaptacji na 
planowana do uruchomienia działalność,
7) oświadczenie o braku zaległych zobowiązań wobec Miasta i KZGM,
8) kopię dowodu wpłaty wadium lub oryginał polecenia przelewu,
9) sprawozdanie finansowe, a w przypadku oferentów niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania 
finansowego, inne dokumenty określające sytuację finansową (ekonomiczną) oferenta, w odniesieniu do 
lokali o szczególnych walorach lokalizacyjnych,
10) dokumenty przedstawiające ofertę w szczególności kulturalną lub promocyjną przedstawioną przez 
oferenta, w odniesieniu do lokali o szczególnych walorach lokalizacyjnych,
11) inne dokumenty określone w ogłoszeniu przetargowym.
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§12. Komisja przeprowadza przetarg w dwóch etapach.

§13. 1. Sposób przeprowadzenia I etapu przetargu:

1) Komisja ustala liczbę złożonych ofert i sprawdza ich zgodność z ogłoszeniem przetargowym,
2) Komisja nie rozpatruje ofert nieczytelnych lub zawierających nieautoryzowane przeróbki i skreślenia,
3) Komisja odrzuca oferty, które nie zawierają danych określonych w §11 niniejszego Regulaminu,
4) Komisja zasięga opinii wydziałów merytorycznych w odniesieniu do lokali o szczególnych walorach 
lokalizacyjnych, w szczególności mających wpływ na wzrost atrakcyjności kulturalnej lub promocję miasta 
Katowice.

2. Z przebiegu I etapu przetargu sporządza się protokół, który powinien zawierać następujące informacje:

1) termin i miejsce przetargu,
2) oznaczenie przedmiotu przetargu,
3) imiona i nazwiska członków Komisji prowadzącej I etap przetargu,
4) podanie liczby złożonych ofert w przetargu na poszczególne lokale wraz z danymi oferenta,
5) wykaz ofert niespełniających wymogów ogłoszenia przetargowego,
6) informację o wystąpieniu o opinię wydziałów merytorycznych w odniesieniu do lokali o szczególnych 
walorach lokalizacyjnych, w szczególności mających wpływ na wzrost atrakcyjności kulturalnej lub 
promocję miasta Katowice.

§14. 1. Sposób przeprowadzenia II etapu przetargu:

1) Komisja dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich, kierując się 
następującymi kryteriami:

a) wysokością oferowanej stawki czynszu za 1 m2 3 4 5 6 7 powierzchni lokalu,

b) proponowanym zakresem działalności gospodarczej, kulturalnej,

c) doświadczeniem i wiedzą zawodową oferenta (kwalifikacjami),

d) wstępną koncepcją zagospodarowania lokalu wraz z zakresem planowanych prac remontowych 
i adaptacyjnych, szacunkowym kosztem ich wykonania oraz terminem zakończenia robót w lokalu,

2) Komisja weryfikuje zakres i atrakcyjność oferty według przyjętych kryteriów w odniesieniu do lokali 
o szczególnych walorach lokalizacyjnych,
3) Komisja dokonuje weryfikacji sytuacji finansowej (lub ekonomicznej) oferenta na podstawie 
sprawozdania finansowego, a w przypadku oferentów niezobowiązanych do jego sporządzenia, innych 
dokumentów, w celu zabezpieczenia realizacji przedstawionej oferty, w odniesieniu do lokali 
o szczególnych walorach lokalizacyjnych,
4) Komisja może nie dokonać wyboru oferty uznając ją za niekorzystną dla interesu Miasta.

2. Z przebiegu II etapu przetargu sporządza się protokół, który powinien zawierać następujące informacje:

1) termin i miejsce przetargu,
2) oznaczenie przedmiotu przetargu,
3) imiona i nazwiska członków Komisji przeprowadzającej II etap przetargu,
4) dane oferenta wygrywającego przetarg wraz z uzasadnieniem wyboru oferty,
5) wzmiankę o odczytaniu protokołu,
6) uwagi Komisji do protokołu,
7) podpisy członków Komisji.

§15. Do sporządzenia protokołu z I i II etapu przetargu Przewodniczący Komisji lub jego Zastępca powołuje 
protokolanta spośród pracowników Referatu Lokali Użytkowych i Reklam Wydziału Budynków i Dróg.

§16. Wyniki przetargu Wydział Budynków i Dróg podaje do wiadomości poprzez umieszczenie ich na stronie 
internetowej Urzędu Miastu pod adresem www.katowice.eu oraz na tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi 
Mieszkańców Urzędu Miasta.

§17. W sprawach dotyczących przebiegu przetargu, a nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje 
Komisja.
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Warunki wynajmu lokali na rzecz twórców do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2252/2018
Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 14 listopada 2018 r.

§1. O przyznanie pracowni twórczej mogą ubiegać się:

1) absolwenci uczelni artystycznych tworzący dzieła w szczególności w zakresie architektury, architektury 
wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, 
grafiki, twórczości audiowizualnej, choreografii i lutnictwa artystycznego, tkaniny artystycznej oraz sztuki 
ludowej, będące przedmiotem prawa autorskiego,
2) twórcy nieprofesjonalni będący członkami związków i stowarzyszeń twórczych lub posiadający 
uprawnienia do wykonywania zawodu wydane przez Ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego lub rekomendowani przez środowiska twórcze, tworzący dzieła określone w pkt 1.

§2. Najemcą pracowni może zostać twórca:

1) który nie prowadzi działalności gospodarczej,
2) którego warunki mieszkaniowe lub specyfika jego działalności twórczej nie pozwalają na prowadzenie 
działalności w lokalu, w którym zamieszkuje,
3) który nie posiada pracowni twórczej na terenie miasta Katowice,
4) który udokumentuje swoją działalność na terenie miasta Katowice,
5) który nie posiada zaległych zobowiązań wobec Miasta lub KZGM.

§3. Pracownia nie może być wykorzystywana na inne cele aniżeli prowadzenie w niej działalności w zakresie 
kultury i sztuki.

§4. Na przyszłego najemcę nakłada się obowiązek wykonania na własny koszt i we własnym zakresie remontu 
lokalu, bez prawa ubiegania się o zwrot nakładów poniesionych na ten cel.

§5. 1. Wniosek o oddanie lokalu w najem powinien zawierać uzasadnienie oraz dołączone następujące 
dokumenty:

1) kopię dyplomu ukończenia uczelni artystycznej lub potwierdzony status twórcy (na podstawie innych 
dokumentów),
2) opis działalności artystycznej twórcy, ze szczególnym uwzględnieniem dokonań na terenie miasta 
Katowice,
3) referencje i rekomendacje dokumentujące dotychczasowe dokonania twórcy,
4) oświadczenia o nieprowadzeniu działalności gospodarczej oraz nieposiadaniu tytułu prawnego do lokalu 
użytkowego lub lokalu mieszkalnego na terenie Miasta Katowice, w których możliwe byłoby prowadzenie 
działalności twórczej.

2. Projekt wniosku jest udostępniony do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice 
www.katowice.eu.
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Sposób ustalania stawek czynszu najmu lokali stanowiących zasób miasta Katowice zarządzanych przez
KZGM

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 2252/2018
Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 14 listopada 2018 r.

§1. Wprowadza się na terenie miasta Katowice cztery strefy w celu ustalania stawek czynszu dla lokali:

1) STREFA CENTRUM - obejmuje obszar ograniczony ulicami:
Rynek, ul. Mickiewicza od Rynku do ul. Stawowej, ul. Stawową do ul. 3 Maja, ul. 3 Maja do ul. 

Słowackiego, ul. Słowackiego do ul. Dworcowej, ul. Dworcową i dalej ulicą Mariacką do ul. Francuskiej, 
ul. Stanisława, ul. Warszawską od ul. Stanisława do Rynku oraz ul. Kościuszki do pl. Miarki
2) PIERWSZA STREFA - obejmuje obszar ograniczony ulicami:

plac Wolności, ul. Sokolską do ul. Chorzowskiej, ul. Chorzowską do Ronda, Rondo,
al. Roździeńskiego do ul. Bankowej, ul. Bankowa, ul. Warszawską do ul. Granicznej, ul. Graniczną do ul. 
Powstańców, ul. Powstańców do ul. Francuskiej, ul. Francuską do al. Górnośląskiej, al. Górnośląską do ul. 
Wita Stwosza, ul. Wita Stwosza do ul. Szeligiewicza
i dalej ul. Poniatowskiego do ul. Mikołowskiej, ul. Mikołowską i ul. Sądową do pl. Wolności.
3) DRUGA STREFA - obejmuje obszar ograniczony ulicami:

ul. Gliwicką od pl. Wolności do ul. Piastów wraz z osiedlem Tysiąclecia, ul. Chorzowską do 
ul. Ściegiennego, ul. Ściegiennego do ul. Słonecznej, ul. Słoneczną i ul. Jesionową do
ul. Grabowej, ul. Grabową do ul. Brzozowej, ul. Brzozową do ul. Katowickiej, ul. Katowicką do ul. 
Markiefki, ul. Markiefki do al. Roździeńskiego, al. Roździeńskiego do ul. Bohaterów Monte Cassino, ul. 
Bohaterów Monte Cassino do ul. 1 Maja, ul. 1 Maja do ul. Murckowskiej, ul. Murckowską do al. 
Górnośląskiej, al. Górnośląską do ul. Francuskiej, ul. Francuską do ul. Meteorologów, ul. Meteorologów 
wraz z osiedlami: A. Zgrzebnioka, Brynów, Zadole, Ligota, ul. Mikołowską do ul. Kochłowickiej i dalej 
torami kolejowymi do ul. Sądowej.
4) TRZECIA STREFA - pozostałe rejony miasta.

§2. 1. Ustala się wyjściowe stawki czynszu do przetargów i negocjacji dla lokali w następującej wysokości:

1) w strefie centrum minimum 30 zł za 1 m2 powierzchni dla lokali parterowych - frontowych i 16 zł za 
1 m2 powierzchni dla pozostałych lokali tej strefy,
2) w pierwszej strefie miasta minimum 22 zł za 1 m2 powierzchni dla lokali parterowych - frontowych 
i 12 zł za 1 m2 powierzchni dla pozostałych lokali tej strefy,
3) w drugiej strefie miasta minimum 13 zł za 1 m2 powierzchni dla lokali parterowych - frontowych i 9 zł 
za 1 m2 powierzchni dla pozostałych lokali tej strefy,
4) w trzeciej strefie miasta minimum 10 zł za 1 m2 powierzchni dla lokali parterowych - frontowych i 7 zł 
za 1 m2 powierzchni dla pozostałych lokali tej strefy.

2. W przypadku jeżeli stawka czynszu wyjściowa do przetargów określona w ust. 1 jest niższa niż zwykłe 
koszty utrzymania zostaje ona ustalona dla lokalu wystawionego do przetargu na poziomie tych kosztów 
podwyższonych o 10%.

3. W przypadku jeżeli stawka wyjściowa do negocjacji określona w ust. 1 jest niższa niż zwykłe koszty 
utrzymania zostaje ona ustalona dla lokalu, którego dotyczą negocjacje na poziomie tych kosztów 
podwyższonych o 20%.

§3. 1. Ustala się stawki czynszu dla lokali, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza, 
wynajmowanych na potrzeby administracji rządowej i samorządowej, gminnych jednostek organizacyjnych 
posiadających osobowość prawną, na rzecz instytucji państwowych, jednostek kultury samorządu 
województwa śląskiego, sądów, prokuratury, organizacji pozarządowych, na działalność kościołów i związków 
wyznaniowych, na siedziby związków zawodowych, partii politycznych, biur poselskich i senatorskich na czas 
pełnienia mandatu oraz, na siedziby przedstawicielstw Unii Europejskiej, dyplomatycznych i konsularnych, 
w tym honorowych, wobec których obowiązuje zasada wzajemności z rządem Rzeczpospolitej Polskiej, 
w następującej wysokości:

Id: 59C98D5B-6228-4878-8B15-6BC7E4FCDF47. Podpisany Strona 1



1) w strefie centrum 8,86 zł za 1 m2 powierzchni,
2) w I strefie miasta 7,75 zł za 1 m2 powierzchni,
3) w II strefie miasta 6,65 zł za 1 m2 powierzchni,
4) w III strefie miasta 6,10 zł za 1 m2 powierzchni.

2. Stawki czynszu określone w ust. 1 waloryzowane będą narastająco corocznie z dniem 1 marca o wzrost 
średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym dokonuje się waloryzacji.

§4. 1. Ustala się stawki czynszu dla lokali wynajmowanych miejskim instytucjom kultury, 
niepublicznym szkołom posiadającym uprawnienia szkół publicznych oraz niepublicznym przedszkolom, 
wpisanym do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonej przez Prezydenta Miasta 
Katowice w wysokości zwykłych kosztów utrzymania podwyższonych o 10 %.

2. Ustala się stawki czynszu dla lokali, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza lub gdy 
zysk z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczany jest w całości na cele statutowe (non profit lub not 
for profit), wynajmowanych organizacjom pozarządowym działającym na rzecz Miasta lub jego mieszkańców 
oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości zwykłych kosztów utrzymania 
podwyższonych o 20%.

3. Ustala się stawki czynszu dla lokali wynajmowanych organizacjom kombatanckim oraz organizacjom 
pozarządowym zrzeszającym emerytów, rencistów i inwalidów w wysokości 1 zł/m2 netto.

§5. Urząd Miasta Katowice i jednostki organizacyjne miasta Katowice nieposiadające osobowości prawnej za 
udostępnione lokale ponoszą zwykłe koszty utrzymania oraz opłaty niezależne od właściciela. Koszty te 
jednostki organizacyjne Miasta pokrywają ze środków zabezpieczonych w ramach planów finansowych 
obowiązujących na dany rok budżetowy na podstawie obciążenia wystawionego przez KZGM.

§6. Stawki czynszu określone w §4 ust. 1 i 2 oraz §5 ulegać będą zmianie zgodnie z wyliczonymi zwykłymi 
kosztami utrzymania 1m2 nieruchomości na dany rok.

§7. 1. Ustala się stawkę czynszu dla podmiotów leczniczych kontynuujących działalność zreorganizowanych 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym było Miasto 
Katowice, w wysokości zwykłych kosztów utrzymania, nie niższej niż 3,50 zł/m2.

2. Stawkę, o której mowa w ust. 1 ustala się na okres 3 lat od przekształcenia.

3. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2, stawkę czynszu ustala się w następującej wysokości:

1) w strefie centrum 8,86 zł za 1 m2 powierzchni,
2) w I strefie miasta 7,75 zł za 1 m2 powierzchni,
3) w II strefie miasta 6,65 zł za 1 m2 powierzchni,
4) w III strefie miasta 6,10 zł za 1 m2 powierzchni.

§8. Za część lokalu mieszkalnego, w której prowadzona będzie działalność gospodarcza, stawkę za 1 m2 
powierzchni użytkowej lokalu ustala się w wysokości minimalnej stawki przewidzianej dla danej strefy o ile 
stawka ta nie jest niższa, niż dla lokalu mieszkalnego. W takim przypadku stawka nie ulega zmianie.

§9. Za pracownie wynajęte twórcom do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki czynsz najmu 
ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1234 z późn zm.).

§10. Dla lokali wynajmowanych przez rzemieślników wykonujących niżej wymienione usługi 
i rzemiosła naprawkowe i zanikające stawka czynszu może zostać obniżona o 50%:

1) szewstwo naprawkowe,
2) szklarstwo,
3) zduństwo,
4) introligatorstwo,
5) naprawa parasoli,
6) kaletnictwo naprawkowe,
7) naprawy tapicerskie,
8) maglowanie,
9) kuśnierstwo,
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10) zegarmistrzostwo.

§11. Dla lokali najmowanych przez rzemieślników, handlowców i gastronomów szkolących uczniów 
w najmowanym lokalu stawka czynszu może zostać obniżona o 20% stawki obowiązującej w umowie najmu 
przez okres zawarcia umowy o naukę zawodu. Ulga ta nie dotyczy przypadku organizowania szkoleń 
okresowych w niepełnym wymiarze nauki oraz dla celów promocyjnych i komercyjnych.

§12. Stawka, o której mowa w §10 i §11 niniejszego załącznika nie może być niższa niż zwykłe koszty 
utrzymania podwyższone o 20%.

§13. 1. Za piwnice, strychy i pomieszczenia techniczne przyporządkowane do lokalu ustala się stawkę 
w wysokości:

1) 4 zł za 1 m2 dla najemców prowadzących działalność gospodarczą,
2) 2 zł za 1 m2 dla najemców wynajmujących lokale na działalność w zakresie określonym w §3 
niniejszego załącznika,
3) nie pobiera się opłaty za przynależną piwnicę do lokalu wynajętego lub użyczonego na działalność 
w zakresie określonym w §9 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 zarządzenia oraz w §5 niniejszego załącznika.

2. Stawki określone w ust. 1 nie podlegają waloryzacji.

§14. 1 . W wynajętych lokalach zarządzanych przez KZGM stawki czynszu za powierzchnię użytkową 
waloryzowane będą narastająco corocznie z dniem 1 marca o wzrost średniorocznego wskaźnika cen towarów 
i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok kalendarzowy 
poprzedzający rok, w którym dokonuje się waloryzacji o ile stawka nie została ustalona w negocjacjach na czas 
określony.

2. Stawki czynszu ustalone w przetargu, nie podlegają waloryzacji przez okres 24 miesięcy od dnia 
obowiązywania stawki umownej. Po tym czasie stawki czynszu podwyższane będą tak jak w ust. 1.

§15. 1. Upoważnia się Naczelnika Wydziału Budynków i Dróg lub Kierownika Referatu Lokali Użytkowych 
i Reklam przy udziale pracownika Referatu Lokali Użytkowych i Reklam do negocjowania i renegocjowania 
stawek czynszu za 1 m2 lokali.

2. W negocjacjach uczestniczą podmioty/osoby:

1) które ubiegają się o wynajem lokali w trybie bezprzetargowym na prowadzenie działalności 
gospodarczej,
2) które najmują lokale usytuowane w budynkach po remontach kapitalnych,
3) które ubiegają się o powiększenie dotychczas wynajmowanego lokalu o dodatkową powierzchnię,
4) które ubiegają się o zmianę (w szczególności poszerzenie) dotychczas prowadzonej w lokalu 
działalności,
5) które ubiegają się o podnajem części lokalu lub wspólne jego użytkowanie, z wyłączeniem podmiotów 
określonych w §9 ust. 1 pkt 1-11 zarządzenia,
6) które najmują lokale obciążone stawką niższą, odbiegającą od stawek, jakimi obciążone są inne 
okoliczne lokale o tym samym lub zbliżonym profilu,
7) które najmują lokale przejęte do zasobu Miasta,
8) które najmują lokale obciążone stawkami czynszu ustalonymi na czas określony.

3. Propozycję stawki do negocjacji ustala się m. in. w oparciu o wysokość stawek osiąganych w przetargach 
na ustalenie najemców wolnych lokali organizowanych przez Wydział Budynków i Dróg. Wynegocjowana 
stawka nie może być niższa niż zwykłe koszty utrzymania podwyższone o 20%.

4. Stawki czynszu ustalone w negocjacjach dla lokali określonych w §10 zarządzenia, wynajmowanych na 
działalność gospodarczą obowiązują przez okres 2 lat od dnia obowiązywania stawki umownej i nie mogą być 
niższe niż zwykłe koszty utrzymania podwyższone o 20%. Po tym okresie ponownie ustala się stawki czynszu 
w negocjacjach. 5

5. Renegocjacje stawki czynszu przeprowadza się na wniosek najemcy lokalu, w którym prowadzona jest 
działalność gospodarcza, w przypadku:

1) prowadzonych przez Miasto lub na jego zlecenie prac remontowych lub inwestycyjnych, jeśli roboty 
trwają dłużej niż 30 dni, a wnioskodawca udokumentuje ich wpływ na spadek uzyskiwanych obrotów,
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2) prowadzenia na zlecenie KZGM lub wspólnoty mieszkaniowej prac remontowych
w nieruchomości, w której lokal jest położony, jeśli roboty trwają dłużej niż 30 dni, 
a wnioskodawca udokumentuje ich wpływ na spadek uzyskiwanych obrotów,
3) gdy jej wysokość odbiega więcej niż o 50% od średnich stawek rynkowych, w odniesieniu do stawek 
obowiązujących dla danej branży oraz lokalizacji, a najemca udokumentuje złą sytuację finansową 
prowadzonej działalności w najmowanym lokalu. Stawki czynszu ustalone w przetargu mogą podlegać 
renegocjacji nie wcześniej niż po upływie 3 pełnych lat obrotowych następujących po dacie wprowadzenia 
stawki umownej.

6. Wysokość obniżki stawki w renegocjacjach, o których mowa w ust. 5 uzależniona będzie od stopnia 
udokumentowanego spadku obrotów, jednak nie większa niż 50 % stawki obowiązującej w umowie najmu. 
W przypadku, gdy spadek obrotów nie przekroczy 10 % obniżenie stawki czynszu w renegocjacjach 
nie nastąpi.

7. Z przeprowadzonych negocjacji/renegocjacji sporządza się protokół.

8. Wynegocjowane/wyrenegocjowane stawki czynszu każdorazowo przedstawia się do akceptacji 
resortowego Wiceprezydenta Miasta Katowice.

9. Warunkiem przeprowadzenia negocjacji lub renegocjacji stawki czynszu jest nieposiadanie przez 
podmiot przystępujący do negocjacji lub renegocjacji zaległych zobowiązań wobec Miasta i KZGM na dzień 
ustalenia negocjacji/renegocjacji, a w przypadku posiadania takich zobowiązań udokumentowanie spłaty 
umówionych rat długu.

10. Nieprzystąpienie do negocjacji lub nieprzyjęcie zaproponowanej stawki czynszu może stanowić dla 
Wynajmującego podstawę do wypowiedzenia umowy lub odmowy zawarcia umowy najmu.

§16. 1. Zastosowanie stawek czynszu, o których mowa w §7, 10, 11, 15 ust. 5 pkt 3, może stanowić pomoc de 
minimis, która udzielana jest zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 
pomocy de minimis (Dz. U. UE. L. 2013.352.1).

2. Wraz z wnioskiem o obniżenie stawki czynszu podmiot prowadzący działalność gospodarczą 
zobowiązany jest do złożenia:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie podmiot otrzymał w roku, w którym ubiega się
0 pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis 
otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności podmiotu
1 prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej 
w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być 
przeznaczona pomoc de minimis, przekazanych na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu 
się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
29 marca 2010 w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de 
minimis (Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 311 z późn. zm.) wraz ze sprawozdaniami finansowymi za okres 
3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonymi zgodnie z przepisami o rachunkowości.
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Określenie sposobu pobierania kaucji zabezpieczającej należności z tytułu najmu lokali użytkowych

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 2252/2018
Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 14 listopada 2018 r.

§1. Kaucję zabezpieczającą pobiera się w wysokości trzykrotnej miesięcznej kwoty czynszu netto za dany lokal 
wyłącznie w środkach pieniężnych.

§2. 1. Kaucję zabezpieczającą za lokal użytkowy -  pracownię twórcy pobiera się na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1234 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 2 uchwały nr 
XXXI/632/16 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przyjęcia „Zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice” (Dziennik Urzędowy 
Województwa Śląskiego z 2016 r., poz. 5696 z późn. zm.).

2. Kaucję zabezpieczającą za pracownię twórcy pobiera się w wysokości 6-krotnej miesięcznej kwoty 
czynszu za dany lokal.

§3. Kaucja stanowi zabezpieczenie należności wynikających z najmu jakie przysługiwać będą wynajmującemu 
w dniu opróżnienia i przekazania lokalu.

§4. Kaucja może być na uzasadniony wniosek najemcy rozłożona na nie więcej niż 12 rat miesięcznych.

§5. Decyzję o rozkładaniu kaucji na raty podejmuje Dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Katowicach.

§6. Kaucja lub pierwsza jej rata winna być wpłacona przed zawarciem umowy najmu.

§7. Nieuregulowanie w terminie choćby jednej raty powoduje natychmiastową wymagalność całej kaucji. 
Nieuregulowanie w zakreślonym terminie co najmniej 2 rat kaucji może stanowić podstawę dla 
Wynajmującego do wypowiedzenia najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia.

§8. Na indywidualny wniosek oferenta resortowy Wiceprezydent Miasta Katowice może obniżyć wysokość 
kaucji bądź zwolnić z obowiązku jej wpłacenia, za wyjątkiem kaucji zabezpieczającej najem lokali użytkowych 
przeznaczonych na pracownie twórcy i działalność komercyjną.

§9. Kaucja podlega zwrotowi wraz z oprocentowaniem w wysokości równej oprocentowaniu rachunków 
bieżących w banku wynajmującego po odliczeniu należności wynajmującego.

§10. Oprocentowanie podlega naliczeniu wyłącznie za okres trwania umowy.

§11. Kaucja podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia spisania protokołu zdawczo-odbiorczego przy 
opuszczaniu lokalu lub spisania aktu notarialnego, którym najemca nabył prawo własności lokalu.

§12. Nie pobiera się kaucji zabezpieczającej w przypadku lokali przeznaczonych na potrzeby administracji 
samorządowej, gminnych jednostek organizacyjnych oraz miejskich instytucji kultury.
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