
                                                                                                     Załącznik do Zarządzenia Nr 30/11 
                                                                                         Burmistrza Szczuczyna z dnia 10 czerwca 2011 roku. 

 
Regulamin przeprowadzania przetargów na najem – dzierżawę lokali 

użytkowych, stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Szczuczyn 
 

Przepisy ogólne 
 

§ 1 
 

1. Przetargi na najem - dzierżawę lokali użytkowych, stanowiących gminny zasób 
nieruchomości, przeprowadza się w formie publicznego przetargu ustnego ograniczonego 
lub nieograniczonego. 
2. O wyborze formy przetargu decyduje Burmistrz Szczuczyna. 
 

§ 2 
 

1. Przetarg ogłasza i organizuje Burmistrz Szczuczyna. 
2. Przetarg przeprowadza powołana przez Burmistrza Szczuczyna komisja do 
przeprowadzania przetargów na oddanie nieruchomości – lokali użytkowych w najem – 
dzierżawę, w składzie co najmniej trzech osób. 
3. Cenę wywoławczą oraz wysokość, formę i termin wpłaty wadium ustala Burmistrz 
Szczuczyna. 
4. Przetarg odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu. 
 

§ 3 
 
1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie 
posiadające osobowości prawnej, które wpłacą wadium w terminie wyznaczonym               
w ogłoszeniu o przetargu. 
2. Każdy uczestnik przetargu powinien przed jego rozpoczęciem przedstawić: 

a) upoważnienie do reprezentowania, jeżeli podmioty uprawnione nie uczestniczą          
w przetargu osobiście, 
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, zaświadczenie o wpisie do ewidencji     
działalności gospodarczej, koncesję lub zezwolenie, jeżeli odrębne przepisy     
wymagają wpisu do rejestru, zgłoszenia do ewidencji działalności     gospodarczej albo 
posiadania koncesji lub zezwolenia na podjęcie     działalności gospodarczej - wydane   
w ciągu ostatnich trzech miesięcy - jeżeli uczestnik przetargu jest przedsiębiorcą, 
c) zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału     
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzających, że nie zalegają z opłacaniem podatków, oraz składek na 
ubezpieczenie społeczne - wydane w ciągu ostatnich trzech miesięcy - jeżeli uczestnik 
przetargu jest przedsiębiorcą, 
d) zaświadczenia właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wójta,     burmistrza 
lub prezydenta miasta oraz Burmistrza Szczuczyna o nie     zaleganiu z opłacaniem 
podatków i opłat lokalnych - wydane w ciągu     ostatnich trzech miesięcy, 
e) dowód wpłaty wadium, 
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f) oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przeprowadzania przetargów             
i warunkami umowy najmu-dzierżawy lokalu użytkowego. 
 

3. Do przetargu nie mogą przystąpić podmioty, które: 
a) mają zaległości finansowe wobec Gminy Szczuczyn, Urzędu Skarbowego, ZUS, 
KRUS lub gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, 
b) bez uzasadnionej przyczyny odstąpiły od podpisania umowy po wygranym          
przetargu na najem lub dzierżawę lokali użytkowych, stanowiących własność          
Gminy Szczuczyn, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 
c) mają wymagalne zobowiązania w opłatach z tytułu najmu – dzierżawy innego lokalu 
użytkowego, stanowiącego własność Gminy Szczuczyn. 

 
§ 4 

 
1. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu,                      
z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet kaucji 
gwarancyjnej, która będzie przeznaczona na ewentualne należności dla Wynajmującego-
Wydzierżawiającego z tytułu zaległego czynszu lub odszkodowanie za szkody 
spowodowane przez Najemcę-Dzierżawcę w przedmiocie najmu-dzierżawy. 
3. Nie podlega zwrotowi wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg             
a odstąpił od zawarcia umowy. 
 

§ 5 
 

1. Jeżeli pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, drugi przetarg winien 
być zorganizowany w okresie nie krótszym niż 2 tygodnie, lecz nie dłuższym niż 6 
miesięcy, licząc od dnia zamknięcia przetargu. W drugim przetargu 
może zostać obniżona cena wywoławcza ustalona przy ogłoszeniu pierwszego przetargu, 
nie więcej jednak jak o 50%. 
2. Jeżeli w terminie określonym w ust. 1 nie zostanie zorganizowany drugi przetarg, 
ponownie należy zorganizować pierwszy przetarg. 
3. Jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, można w okresie nie 
krótszym niż 2 tygodnie, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia jego zamknięcia, 
zawrzeć umowę najmu-dzierżawy w drodze rokowań albo organizować kolejne przetargi. 
Przy ustalaniu warunków kolejnych przetargów stosuje się zasady obowiązujące przy 
organizowaniu drugiego przetargu. 
4. Odwołanie ogłoszonego przetargu może nastąpić jedynie z uzasadnionej przyczyny         
w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu. 
5. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do 
przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę 
wywoławczą. 
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§ 6 
 

1. Uczestnicy przetargu mogą zaskarżyć czynności związane z przeprowadzonym 
przetargiem do Burmistrza Szczuczyna w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku 
przetargu. 
2. Burmistrz Szczuczyna może uznać skargę za niezasadną bądź nakazać powtórzenie 
czynności przetargowych lub unieważnić przetarg. 
3. Wniesienie skargi wstrzymuje dalsze czynności związane z najmem - dzierżawą. 
 

§ 7 
 

1. Umowa najmu-dzierżawy może być zawarta na czas określony maksymalnie na okres 
do lat trzech. 
2. Umowa może być przedłużana na następne trzyletnie okresy, na wniosek Najemcy-
Dzierżawcy złożony najpóźniej na trzy miesiące przed upływem trwania umowy 
obowiązującej.   
2. Uczestnik, który wygrał przetarg jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie nie 
krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. W 
przeciwnym wypadku Burmistrz Szczuczyna może od zawarcia umowy odstąpić. 
Obowiązuje zasada należytej reprezentacji przy zawarciu umowy. 
 

Przetarg ustny 
 

§ 8 
 

Przetarg odbywa się w formie licytacji, której podlega miesięczny czynsz netto na najem– 
dzierżawę lokalu. 

§ 9 
 

Ogłoszenie o przetargu powinno zawierać informacje dotyczące: 
1) adresu lokalu i jego usytuowania, 
2) powierzchni użytkowej i wyposażenia w urządzenia techniczne, 
3) wysokości ceny wywoławczej (czynsz miesięczny netto), 
4) określenia przeznaczenia lokalu, 
5) daty i miejsca przetargu, 
6) wysokości wadium, terminu i miejsca jego wpłacenia, 
7) należytego umocowania do reprezentowania uczestnika przetargu i spełnienia 

ewentualnych warunków dopuszczenia do przetargu (§ 3 ust. 2 i 3), 
8) czasu trwania umowy, 
9) skutkach uchylenia się od zawarcia umowy (§ 4 ust. 3), 
10) terminu oględzin lokalu, 
11) miejscu zapoznania się z regulaminem przetargu i projektem umowy najmu 
       – dzierżawy, 
12) możliwości zmiany stawki czynszu. 
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§ 10 
 

1. Przetarg ogłasza się po fakcie podania do publicznej wiadomości, przez okres 21 dni, 
wykazu nieruchomości - lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem-
dzierżawę na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szczuczynie oraz podaniu informacji   
o wywieszeniu tego wykazu do publicznej wiadomości. 
2. Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Szczuczynie, na lokalu będącym przedmiotem przetargu oraz na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem 
przetargu. 
 

§ 11 
 
1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa. 
2. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej 
oraz osoby bliskie członkom komisji tj: zstępni, wstępni, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, 
małżonek, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osoby 
pozostające z członkami komisji faktycznie we wspólnym pożyciu. 
 

§ 12 
 

1. Przewodniczący komisji przetargowej przed otwarciem przetargu ustala tożsamość osób 
przystępujących do przetargu oraz sprawdza należyte umocowanie osób przystępujących 
jako przedstawiciele uczestnika przetargu. 
2. Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując jego uczestnikom 
informacje, o których mowa w § 9 oraz podaje do wiadomości dane identyfikacyjne osób, 
które wpłaciły wadium i zostały dopuszczone do przetargu. 
3. Przewodniczący komisji informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu 
najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. 
4. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo 
trzykrotnego wywołania, nie ma dalszych postąpień. 
5. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem 
w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik 
zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 
7. Po ustaniu zgłaszania postąpień Przewodniczący komisji przetargowej wywołuje 
trzykrotnie ostatnią, najwyższa cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i 
nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała. 
8. Przewodniczący komisji przetargowej informuje o miejscu i terminie zawarcia 
umowy najmu-dzierżawy oraz o skutkach odstąpienia od jej zawarcia. 
 

§ 13 
 

1. Przewodniczący komisji przetargowej sporządza protokół z przeprowadzonego 
przetargu. Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 
osoba która wygrała przetarg a dwa tut. Urząd. 
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2. Protokół, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać następujące informacje: 
1) datę sporządzenia protokołu, 
2) termin i miejsce oraz formę przeprowadzonego przetargu, 
3) imiona i nazwiska Przewodniczącego i Członków komisji przetargowej, 
4) oznaczenie lokalu będącego przedmiotem najmu-dzierżawy (adres), 
5) osobach dopuszczonych i nie dopuszczonych do przetargu wraz z uzasadnieniem, 
6) wysokość ceny wywoławczej – miesięczny czynsz netto oraz minimalną wysokość 

postąpienia, 
7) przebieg licytacji z uwzględnieniem wysokości licytowanych postąpień, 
8) najwyższą stawkę osiągniętą w przetargu, 
9) imię, nazwisko i adres lub nazwę albo firmę oraz siedzibę osoby ustalonej jako 

najemcę-dzierżawcę lokalu, 
10) miejscu i terminie zawarcia umowy najmu-dzierżawy oraz o skutkach  
      odstąpienia od jej zawarcia. 
 

3. Protokół podpisuje Przewodniczący, członkowie komisji przetargowej i osoba ustalona 
jako najemca–dzierżawca lokalu. 
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Załącznik Nr 2 - projekt umowy najmu lokalu. 
 

UMOWA  NAJMU  LOKALU  U ŻYTKOWEGO 
 
zawarta w dniu .......................................... 2011 roku w Szczuczynie, pomiędzy Gminą 
Szczuczyn reprezentowaną przez: 
Burmistrza Szczuczyna – Artura Kuczyńskiego, zwanego w dalszej części umowy 
„Wynajmuj ącym”, 
a ............................................................ zamieszkałym w ………………………. przy ul. 
…………………………….., legitymującym się dowodem osobistym seria …… nr ..…. 
PESEL ……………. NIP ………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod 
nazwą ................................................................. zwanym dalej „Najemcą”, o następującej 
treści. 

§ 1 
 

1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem samodzielnego lokalu użytkowego Nr 2, 
mieszczącego się na parterze po stronie wschodniej budynku, położonego w Szczuczynie 
przy ul. Kościelnej 1, z wejściem od strony ul. Gumiennej, zwanym dalej Przedmiotem 
najmu. 
2. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną i wodno-kanalizacyjną bez centralnego 
ogrzewania. 
3. Lokal składa się z trzech pomieszczeń: sali sprzedaży, pomieszczenia socjalnego oraz 
WC o łącznej powierzchni użytkowej 39,00 m2 . 
4. Z lokalem związany jest udział w działce o nr geod. 902/3 o pow. 147 m2, na której 
usytuowany jest budynek w którym ten lokal się znajduje, w wysokości 3900/17853 
części. Ponadto obsługa komunikacyjna zaplecza przedmiotowego lokalu odbywa się z 
terenu przyległej działki o nr geod. 902/4 o pow. 82 m2 . 
 

§ 2 
 

Wynajmujący oddaje w najem, a Najemca przyjmuje opisany w § 1 Przedmiot najmu         
w stanie zgodnym z protokołem zdawczo-odbiorczym, stanowiącym załącznik do 
niniejszej umowy. 

§ 3 
 

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, na okres lat trzech, począwszy od dnia 
………………… 2011 r. do dnia ………………… 2014 r. 
2. Czas trwania najmu może być przedłużony na pisemny wniosek Najemcy, złożony  
najpóźniej na 3 miesiące przed upływem okresu jej obowiązywania.  
3. Rozwiązanie umowy następuje z upływem okresu na który została zawarta. 
4. Dopuszcza się możliwość rozwiązania umowy, za porozumieniem stron. 
5. Każda ze stron może rozwiązać umowę, po uprzednim 3–miesięcznym jej 
wypowiedzeniu, na koniec miesiąca kalendarzowego, tylko w uzasadnionych 
przypadkach. 
6. Wynajmujący może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem miesięcznym, na 
koniec miesiąca kalendarzowego, w następujących wypadkach: 
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       a) przedmiot najmu stał się niezbędny Wynajmującemu na realizację celów 
publicznych, 
       b) Najemca zalega z zapłatą czynszu co najmniej przez dwa okresy płatności                 
i pomimo wezwania, z wyznaczeniem dodatkowego miesięcznego terminu do zapłaty, 
należności nie uregulował, 
       c) Najemca używa przedmiot najmu niezgodnie z jego przeznaczeniem, 
       d) Najemca podnajął lub oddał przedmiot najmu osobie trzeciej w innej formie do   
używania bez zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie. 
7. Najemca może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem miesięcznym na koniec 
miesiąca kalendarzowego w przypadku gdy czynności Wynajmującego w obrębie 
opisanej wyżej nieruchomości uniemożliwiają mu korzystanie  z Przedmiotu najmu. 
8. Najemcy nie wolno bez zgody Wynajmującego, wyrażonej na piśmie, oddawać 
Przedmiotu najmu osobom trzecim, pod rygorem rozwiązania umowy ze skutkiem 
natychmiastowym. 
9. W przypadku wykorzystywania Przedmiotu najmu niezgodnie z niniejszą umową 
Wynajmujący ma prawo niezwłocznie rozwiązać umowę. 
 

§ 4 
 
1. Przedmiot najmu przeznaczony jest na prowadzenie działalności  nieuciążliwej dla 
otoczenia, zgodnej z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta 
Szczuczyna. 
2. Koszty przystosowania Przedmiotu najmu do charakteru prowadzonej działalności 
ponosi Najemca . 
3. Strony mogą ustalić oddzielną umową zakres i koszt przystosowania lokalu do potrzeb 
Najemcy i określić w niej szczegółowe warunki wykonania i podziału kosztów 
przystosowania oraz określić która ze stron i jakie obowiązki z tego tytułu na siebie 
przyjmuje. 

§ 5 
 

1. Miesięczny czynsz z tytułu najmu wynosi ……….. zł. netto, słownie: 
…………………………………………………………….. złotych i zostanie on 
powiększony o kwotę podatku od towarów i usług obliczoną według obowiązujących 
stawek. 
2. Czynsz jest płatny z góry, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca za który przypada 
należność, na podstawie faktury VAT, na konto bankowe Wynajmującego wskazane          
w fakturze. 
3. Od niezapłaconych w terminie należności naliczane będą odsetki za zwłokę w 
wysokości ustawowej. 
4. Wysokość czynszu będzie waloryzowana corocznie, po zakończeniu każdego roku 
kalendarzowego na rok następny, w/g średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług  
konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany przez Prezesa GUS. Zmiana stawki czynszu 
w w/w sposób nie wymaga zmiany umowy  w formie aneksu. 
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5. Dodatkowo Najemca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów i opłat 
eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem Przedmiotu najmu, w tym m.in.: 
 

1) zapłaty podatków i opłat lokalnych, zgodnie z obowiązującym prawem 
miejscowym, na podstawie oddzielnej decyzji, 

2) ponoszenia kosztów ogrzewania lokalu, 
3) za zużycie energii elektrycznej, wg odczytów licznika, na podstawie odrębnej 

umowy z PGE S.A. w Białymstoku Oddział w Łomży, 
4) ubezpieczenia Przedmiotu najmu, 
5) opłat za pobór wody i odprowadzenie ścieków oraz odbiór nieczystości stałych wg 

zasad określonych przez WPK Spółka z o.o. w Szczuczynie, 
6. Najemca będzie partycypował także w kosztach remontów części wspólnych  budynku, 
proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni. 
7. Kwota ……………. złotych, wpłacona przez Najemcę jako wadium do przetargu, 
zostaje zaliczona na poczet kaucji gwarancyjnej, która będzie przeznaczona na ewentualne 
zaspokojenie należności Wynajmującego z tytułu zaległego czynszu lub odszkodowanie 
za szkody spowodowane przez Najemcę w Przedmiocie najmu. 
 

§ 6 
 
1. Najemca zobowiązany jest do korzystania z przedmiotu umowy zgodnie  z zasadami 
prawidłowej gospodarki, utrzymywać lokal we właściwym stanie technicznym                     
i sanitarnym, aby po zakończeniu trwania umowy zwrócić Przedmiot najmu w stanie nie 
pogorszonym a także utrzymania porządku i czystości w rejonie zewnętrznym. 
2. W przypadku wygaśnięcia umowy lub jej rozwiązania  przed upływem terminu na który 
została ona zawarta Najemca zobowiązany jest odnowić lokal poprzez jego malowanie        
a także wymienić na nowe elementy wyposażenia lokalu zużyte w trakcie trwania okresu 
najmu. 
3. Najemca ponosił będzie pełną odpowiedzialność cywilną wobec Wynajmującego i osób 
trzecich za ewentualne szkody i wszelkie zdarzenia powstałe w wyniku zarówno 
zawinionego działania i zaniechania własnego, jak i osób trzecich, w szczególności              
w przypadku niedopełnienia obowiązków określonych w ust. 1. 
 

§ 7 
 

1. Wynajmującemu przysługuje prawo kontroli Przedmiotu najmu w zakresie związanym     
z wykonaniem niniejszej umowy. 
2. Wszelkie opłaty wynikające z zawarcia niniejszej umowy obciążają Najemcę. 
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod 
rygorem nieważności. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 
5. Rozstrzyganie sporów powstałych przy wykonywaniu niniejszej umowy należy do 
właściwości Sądu Powszechnego, właściwego dla siedziby Wynajmującego. 
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6. Umowa została przez strony odczytana, przyjęta i podpisana w trzech jednobrzmiących 
egzemplarzach z których jeden otrzymuje Najemca. 
 
 
Załączniki: 
1. Protokół zdawczo-odbiorczy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………..                                     …………………………….. 
              /Najemca/                                                               /Wynajmujący/ 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
…………………….. 
    /Sporządził/ 
 
 
 
 

Szczuczyn, dnia …………….. 2011 r. 
 
   


