




 

Załącznik do Zarządzenia Nr 1443/2017 

Prezydenta Miasta Racibórz 

z dnia 7 lipca 2017 r. 

WYKAZ 

wolnych lokali mieszkalnych o powierzchni przekraczającej 80m2 podlegających 
oddaniu w najem w drodze I publicznego przetargu ustnego na wysokość miesięcznego 
czynszu najmu: 

ul. Bankowa 2/8 w Raciborzu - lokal położony w budynku stanowiącym własność 
Gminy Miasta Racibórz znajduje się na trzecim piętrze i składa się z czterech pokoi, kuchni, 
łazienki, przedpokoju oraz komórki o łącznej powierzchni użytkowej 105,85 m²                        
i przynależnej piwnicy nr 8 o powierzchni 3,18 m². Wyposażony jest w instalację elektryczną, 
gazową, wodno-kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie. 
 
I. Cena wywoławcza:  

1) Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi 640,00 zł. 
2) Pierwsze postąpienie (minimalne przebicie) równa się 10% ceny wywoławczej. 
3) O wysokości kolejnych postąpień decydują uczestnicy przetargu. 
4) Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną 

przyjęte. 
5) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej 

jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny 
wywoławczej.  

6) W przypadku, gdy ustalona w przetargu wysokość czynszu najmu będzie niższa niż 
wysokość wynikająca z zaktualizowanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Racibórz 
stawek czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokalu, najemca będzie płacił czynsz 
według zaktualizowanej stawki. 

II. Lokal wymaga remontu, zgodnie z niżej wymienionymi warunkami technicznymi: 

Roboty elektryczne: 

1. Wykucie bruzd pod przewody - 25 mb 
2. Wymiana przewodów YDYP 3 x 1,5 mm2 – 25 mb 
3. Zaprawienie bruzd – 25 mb 
4. Wymiana gniazdek wtyczkowych hermetycznych – 2 szt. 
5. Wymiana wyłącznika zwykłego p/t – 2 szt.  
6. Wymiana wyłącznika seryjnego p/t – 2 szt. 
7. Uzupełnienie pokrywek na puszki 3szt.  
8. Wymiana listwy zaciskowej 12 x 4mm2 – szt.1  
9. Wymiana bezpiecznika automatycznego B25A na mniejszy B20A – szt.3  
10. Sprawdzenie oraz przeprowadzenie badań instalacji elektrycznej + komplet protokołów 

z oświadczeniem dla TAURON 

 



Roboty instalacyjne: 

1. Zakup i montaż zlewozmywaka wraz z syfonem 1 szt.  
2. Zakup i montaż baterii zlewozmywakowej 1 szt.  
3. Zakup i wymiana zaworu gazowego 1/2 – 1szt. 
4. Sprawdzenie i przeprowadzenie próby szczelności instalacji gazowej + sporządzenie i 

dostarczenie protokołów. 
5. Zaślepienie instalacji wodnej, kanalizacyjnej – 1 kpl. 
6. Zakup i montaż kuchenki gazowej 4-ro palnikowej 1 szt.  

Roboty ogólnobudowlane: 

1. Uzupełnienie ubytków w płycie kartonowo gipsowej (obok kaloryfera w p.pokoju) 3r/g  
2. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z 

poszpachlowaniem nierówności – 129,84 m2  
3. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów – 105,85 

m2  
4. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian – 250,24 m2  

III. TERMIN WYKONANIA REMONTU: 

1 miesiąc  

 
IV. WARUNKI FINANSOWE: 
 

1. Remontujący wykona remont lokalu we własnym zakresie  na własny koszt, a po 
zakończeniu najmu zobowiązany będzie do zdania lokalu mieszkalnego w stanie nie 
pogorszonym od stanu określonego w protokole przekazania lokalu. 

2. Remontujący zobowiązany jest do wpłacenia kaucji zabezpieczającej pokrycie 
należności  z tytułu najmu lokalu w wysokości dwunastokrotności miesięcznego 
czynszu najmu obowiązującego w dniu zawarcia umowy najmu, z zastrzeżeniem, że 
wysokość pobranej kaucji nie może być wyższa niż dwunastokrotność iloczynu 
metrażu mieszkania i maksymalnej stawki czynszowej wynikającej z obowiązującego 
Zarządzenia Prezydenta Miasta Racibórz w sprawie wysokości stawek czynszu                      
z tytułu najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta 
Racibórz tj. nie może być wyższa niż kwota : 9 602,71 zł    

3. Uczestnik, który wygra przetarg zostanie jego najemcą po wykonaniu remontu określonego 
w umowie najmu. 

4. W okresie wykonywania remontu Remontujący, z którym zostanie zawarta umowa najmu 
lokalu zobowiązany będzie do uiszczania opłat niezależnych od Wynajmującego z tytułu: 
a) gospodarowania odpadami komunalnymi, 
b) za dostawę do lokalu energii elektrycznej, 
c) za dostawę do lokalu energii cieplnej,  
d) za dostawę do lokalu gazu, 
e) za dostawę do lokalu wody oraz odbiór ścieków. 

5. Remontujący zawrze umowę z: 
a)  Zakładem Energetycznym na dostarczanie energii elektrycznej  
b)  Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu umowę na dostarczenie 

i rozliczenie wody oraz odprowadzenie ścieków, 
c) Zakładem Gazowniczym na dostarczanie gazu. 

6. W razie rezygnacji z lokalu w czasie wykonywania remontu, lub po jego zakończeniu, a    
    także po zakończeniu umowy najmu, Remontujący nie ma prawa żądać zwrotu kosztów  
    przeprowadzonego remontu.  



7. W przypadku, gdy osoba, z którą została zawarta umowa najmu nie wywiąże się                          
z warunków i terminu wykonania remontu lokalu mieszkalnego, wynajmujący naliczy 
odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu oraz opłaty niezależne od wynajmującego 
w wysokości odpowiadającej okresowi zwolnienia z jego płatności. 

 
 

 

V. PODSTAWA WYKONANIA REMONTU I ODBIORU ROBÓT: 

1. Podstawą wykonania robót będzie umowa najmu lokalu mieszkalnego. 
2. Przekazanie lokalu do remontu nastąpi protokolarnie. 
3. Odbiór wszystkich robót, o których mowa w pkt. II Wynajmujący odbierze od Remontującego 

w formie protokolarnej. 
 

VI. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA REMONTU: 
 

1. Roboty budowlane w tym elektryczne i instalacyjne należy wykonać zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego oraz warunkami  zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury              
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, Poz. 690). 

2. Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atesty oraz aktualne aprobaty 
techniczne, dopuszczające je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.  

3. Wynajmujący zastrzega sobie, aby specjalistyczne roboty remontowe wykonywały podmioty 
posiadające wymagane uprawnienia. 

4. W trakcie wykonywania prac zabrania się naruszania elementów konstrukcyjnych budynku 
oraz dokonywania jakichkolwiek zmian w istniejącym systemie przewodów spalinowych, 
dymowych i wentylacyjnych.  

5. Roboty remontowe ingerujące w części wspólne nieruchomości jak również inne roboty nie 
ujęte w niniejszym załączniku wymagają odrębnej pisemnej zgody Wynajmującego i bez 
uzyskanej zgody nie mogą być rozpoczęte. 

6. Wszelkie prace dotyczące przewodów wentylacyjnych i spalinowych należy uzgadniać  
z Mistrzem Kominiarskim. 

7. W przypadku konieczności czasowego pozbawienia dopływu wody innych użytkowników, 
należy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić ich o mającej nastąpić przerwie                       
w dostawie wody. 

8. Remontujący zobowiązuje się usunąć wszystkie usterki zauważone w trakcie robót, które 
uniemożliwiają uznanie prac za zgodne z przepisami. Termin usunięcia wad ustalają  strony  
w zależności od potrzeb. 

9. Wszelkie szkody powstałe na rzecz osób trzecich w trakcie robót lub na ich skutek należy 
usunąć we własnym zakresie i na własny koszt w terminie natychmiastowym. 

10. Prace należy prowadzić nie zakłócając porządku domowego a roboty, które mogą być 
uciążliwe dla innych lokatorów ze względu na towarzyszący im hałas należy wykonywać               
w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 19.00. 

11. Klatkę schodową wraz z otoczeniem budynku należy w trakcie robót utrzymać w czystości.  
12. Nadzór nad wykonaniem robót z ramienia Wynajmującego sprawować będzie Marcin 

Ciuberek lub inna osoba wskazana przez Wynajmującego. 
13. Po zakończeniu remontu remontujący zobowiązany jest do zgłoszenia jego zakończenia 

w Oddziale Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 21 celem ustalenia terminu 
dokonania protokolarnego odbioru oraz przedłożenia niezbędnych dokumentów: 

 

a) protokół z przeprowadzonych badań stanu rezystancji izolacji obwodów – sporządzony 
przez elektryka posiadającego uprawnienia. 

b) protokół pomiar skuteczności samoczynnego wyłączenia,  

c) szkic przebiegu instalacji elektrycznej, 



d) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania wewnętrznej instalacji 
gazowej, z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę ( w przypadku 
budowy ,przebudowy , zmiany usytuowania instalacji ), 

e) projekt budowlany instalacji gazu wraz z wymaganymi uzgodnieniami (w przypadku 
budowy ,przebudowy , zmiany usytuowania instalacji), 

f) protokół odbioru z przeprowadzonej próby szczelności instalacji gazowej,  

g) powykonawczy protokół odbioru kominiarskiego. 

h) przekazanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu. 

 

 Protokoły o których mowa w pkt. 13 ppkt. a-h sporządzone muszą zostać przez osoby posiadające 
stosowne uprawnienia, podpisane oraz opatrzone pieczątką z numerem uprawnień.  

VII. Dodatkowe informacje udzielane są przez Zespół Administracyjny Nr III Oddziału 
Gospodarki Mieszkaniowej pod nr telefonu 32 415-43-20 wew. 25 

Istnieje możliwość dokonania oględzin lokalu w dniach : 

19.07.2017 r. w godz. 16.00 do 16.20 

01.08.2017 r. w godz. 14.00. do 14.20 

10.08.2017 r. w godz. 14.00 do 14.20 

po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem administracji Miejskiego Zarządu 
Budynków przy ul. Kolejowej 21 w Raciborzu (numer telefonu 32 415 35 06)  

 
      PREZYDENT MIASTA 

              Mirosław Lenk   



Uzasadnienie

Lokal mieszkalny nr 8 usytuowany w budynku stanowiącym własność Gminy Miasta
Racibórz przy ul. Bankowej 2 w Raciborzu został wykazany przez wynajmującego jako wolny.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/619/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 września 2014 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Miasta Racibórz z późn. zm., wolne lokale mieszkalne o powierzchni przekraczającej 80 m2

wynajmowane są w drodze przetargu na wysokość miesięcznego czynszu najmu w przypadku
braku prawnej możliwości podjęcia procedury sprzedaży oraz w przypadku bezskutecznej
sprzedaży.

W związku z brakiem prawnej możliwości podjęcia procedury sprzedaży wyżej
wymienionego lokalu mieszkalnego, postanawiam jak w sentencji niniejszego zarządzenia.


