


Zał cznik do Zarz dzenia Nr 2147/2018 

Prezydenta Miasta Racibórz 

z dnia 7 listopada 2018 r. 

WYKAZ 
 
wolnych lokali u ytkowych podlegaj cych oddaniu w najem w drodze bezprzetargowej:  
 
ul. Maria ska 44 lokal nr 1a w Raciborzu – lokal znajduje si  na parterze, w budynku 
stanowi cym własno  Gminy Miasta Racibórz i składa si  z czterech pomieszcze                     
o ł cznej powierzchni u ytkowej 41,60 m².  
Lokal wyposa ony jest w instalacj  elektryczn , wodno – kanalizacyjn , gazow  oraz 
ogrzewanie eta owe gazowe - do sprawdzenia. Lokal wymaga remontu i adaptacji na 
potrzeby prowadzonej działalno ci zgodnie z ni ej podanymi warunkami.  
 
 

I. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH 
 
Zakres prac remontowych  przewidzianych do wykonania w lokalu obejmuje: 
 

Roboty elektryczne :  

1. Cz ciow  wymian  instalacji elektrycznej z wykonaniem nowego zasilania 
na zapleczu do gniazdek ( prawa strona) oraz przesuni ciem gniazdek ( za blisko 
pieca c.o. gaz.): 

- demonta  korytek i niekompletnego o wietlenia, 

- wymian  przewodów   ~10 mb, 

- wymian  gniazdek wtyczkowych z/u p/t szt. 5, 

- wymian  puszki ł czeniowej gł bokiej szt. 2, 

- wymian  wył cznika zwykłego szt. 1, 

- wymian  listwy zaciskowej 12 x 4 mm2 szt. 1, 

2. Wymian  zardzewiałych pier cieni rozgał nych w puszkach – 4 szt. 
3. Wykonanie bada  instalacji elektrycznej. 

 

Roboty instalacyjne: 

1. Wymian  licznika wodnego szt. 1 ( z aktualn  cech  legalizacyjn ). 
2. Sprawdzenie pieca c.o. eta owego gazowego przez serwisanta, w przypadku 

konieczno ci wymiana pieca c.o. eta . gaz. szt. 1 
3. Wykonanie próby szczelno ci instalacji c.o. eta owego. 
4. Sprawdzenie i przeprowadzenie próby szczelno ci instalacji gazowej. 

 

 



Roboty ogólnobudowlane: 

1. Generaln  napraw  i dopasowanie stolarki budowlanej (drzwi szt. 1 oraz okna 
szt.3 ) wraz z konserwacj . 

2. Przygotowanie powierzchni (z napraw  ubytków i ewentualnych p kni  cian 
i sufitów) pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z 
poszpachlowaniem nierówno ci ~ 183,45 m2  + malowanie cian ( ~ 132,35 m2 ) + 
sufitów ( 41,60 m2 ) w kolorze jasnym.  

3. Malowanie olejne lamperii w pomieszczeniu wc ~9,50m 2 . 
4. Konserwacj  + malowanie  kraty okiennej szt.3 i kraty drzwiowej szt. 1. 

       
II.  TERMIN WYKONANIA REMONTU 
     Termin wykonania remontu ustala si  na okres dwóch miesi cy. 
 
III. CENA NAJMU   
 
Lokal u ytkowy poło ony jest w drugiej strefie.  Cena wynajmu uzale niona od rodzaju 
prowadzonej działalno ci gospodarczej, zgodnie z Zarz dzeniem Nr 1177/2013 Prezydenta 
Miasta Racibórz z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali 
u ytkowych, gara y, pomieszcze  gospodarczych i pomieszcze  przynale nych w zasobie 
Gminy Miasta Racibórz. 
Pisemne wnioski o wynajem lokalu u ytkowego nr 1a poło onego w Raciborzu przy                  
ul. Maria skiej 44 nale y składa  w Wydziale Lokalowym, zgodnie z przepisami 
obowi zuj cego Zarz dzenia Nr 1022/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia                        
11 pa dziernika 2016 r. w sprawie trybu post powania obowi zuj cego przy wynaj ciu lokali 
u ytkowych (gara y) wchodz cych w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz oddawanych                
w najem w drodze bezprzetargowej oraz podnajmu lokali u ytkowych (gara y).  
 
IV. WARUNKI FINANSOWE 
 

1. Najemca wykona remont lokalu we własnym zakresie i na własny koszt. 
2. W okresie wykonywania remontu Najemca ponosi wył cznie opłaty niezale ne od 

wynajmuj cego. 
3. Zawarcie umowy najmu lokalu u ytkowego nast puje na podstawie pisemnego 

skierowania wydanego przez Prezydenta Miasta Racibórz lub osoby przez niego 
upowa nione.  

4. Celem zabezpieczenia wykonania umowy najmu najemca zło y u wynajmuj cego: 
a) równowarto  trzy miesi cznych opłat czynszowych w formie gotówkowej lub 
b) weksel in blanco por czony przez osob  trzeci , który wynajmuj cy b dzie mógł 

uzupełni  do wysoko ci trzy miesi cznych zaległo ci czynszowych lub najemca 
wska e osob  trzeci , która zło y por czenie. 

5. Jedno z zabezpiecze , o których mowa w pkt 4 winno by  zło one w chwili zawarcia 
umowy. Nie przedło enie przez najemc  weksla lub dowodu wpłaty zabezpieczenia 
stanowi przeszkod  do zawarcia umowy, je eli umowa nie zostanie zawarta                       
w terminie 14 dni roboczych od dnia wystawienia skierowania, o którym mowa w pkt 
3. 

6. W razie rezygnacji z lokalu w czasie wykonywania remontu, lub po jego zako czeniu, 
a tak e po zako czeniu umowy najmu, Najemca nie ma prawa da  zwrotu kosztów 
przeprowadzonego remontu.  

7. Poza czynszem najmu, najemca b dzie zobowi zany do uiszczania opłat niezale nych 
od wynajmuj cego, przez które rozumie si  opłaty za dostaw  do lokalu energii, gazu, 
wody oraz odbioru cieków, odpadów i nieczysto ci ciekłych.   



8. Poza czynszem najemca zobowi zany jest do ponoszenia opłat zwi zanych z najmem 
lokalu, które mog  by  wprowadzone jednostronnie przez wynajmuj cego. 

9. Najemca zobowi zany jest równie  do płacenia podatku od nieruchomo ci. 
 
V. PODSTAWA WYKONANIA REMONTU 
 
1. Podstaw  wykonania robót b dzie umowa najmu lokalu. 
2. Przekazanie lokalu do remontu  nast pi protokolarnie. 
3. Warunki wykonania i odbioru robót, terminu ich rozpocz cia zako czenia, jak równie  

opłaty obowi zuj ce w okresie remontu okre lone zostan  w umowie najmu. 
 
VI. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA REMONTU 
 
1. Cało  prac nadzorowa  b dzie wyznaczony przez Miejski Zarz d Budynków inspektor 

nadzoru. 
2. Najemca zobowi zany jest do wykonania robót remontowo - budowlanych zgodnie          

z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie 
okre lone Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  
z 2002 Nr 75, poz. 690 z pó n. zm.). 

3. Najemca zobowi zany jest usun  wszystkie usterki zauwa one w trakcie robót, które 
uniemo liwiaj  uznanie prac za zgodne z przepisami we własnym zakresie i na własny 
koszt.  

4. Wynajmuj cy zastrzega sobie, aby specjalistyczne roboty remontowe wykonywały 
podmioty posiadaj ce wymagane uprawnienia.  

5. Wszelkie ulepszenia w lokalu  mog  by  wprowadzone tylko za zgod  Wynajmuj cego         
i na podstawie umowy okre laj cej zakres, sposób wykonania ulepsze , odbioru robót             
i rozliczenia z tego tytułu zawartej w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci. 

6. Wszelkie prace dotycz ce podł cze  przewodów spalinowych i wentylacyjnych 
wymagaj  uzgodnie  z Mistrzem Kominiarskim. 

 
Lokal mo na ogl da , po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Oddziału 
Gospodarki Mieszkaniowej Miejskiego Zarz du Budynków w Raciborzu przy                        
ul. Kolejowej 21 tel. 32 415 43 20. 
 
 
         PREZYDENT MIASTA 
 
         Mirosław Lenk 



Uzasadnienie

Wolny lokal użytkowy nr 1a położony w Raciborzu przy ul. Mariańskiej 44 nie został
wynajęty w dwóch organizowanych przetargach na wysokość miesięcznego czynszu najmu
z uwagi na brak osób zainteresowanych wynajmem przedmiotowego lokalu użytkowego.

W związku z powyższym postanowiono wyżej wymieniony lokal użytkowy oddać w najem
w drodze bezprzetargowej.


