
z A F . Z A D Z E N I E  N r  ! . t , 1  n 7

Burmistrza tli:,* Jgdrzej owa

z dnia t:1 L'5 2017 roku

w sprawie ustalenia zasad przeprowadzaniaremontów oraz zaliczania poniesionych przez

najemców nakladów w lokalach uzytkowych orazpawilonach handlowych

stanowi4cych wlasnosó Gminy Jgdrzejów napoczet czynszu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzEdzie
gminnym lDz.u. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 194g, Dz.rJ. z 2017 r. poz.730

i poz. 935 I zarzqdzam. co nastgpuje:

$ 1
Ilekroó w zarzqdzeniu jest mowa o:

a) Wynajmuj4cym - nale?y przez to rozumieó Gming Jgdrzejów reprezentowanE przez
Burmistrza Miasta Jgdrzej owa;

b) Najemcy - nale2¡'przez to rozumieó osoby posiadaj4ce tytui prawny (umowg najmu) do
zajmowanego lokalu;

c) Lokalu nalely pnzez to rozumieó lokale uzytkowe oraz pawilony handlowe
stanowi4ce wlasnoSó Gminy Jgdrzejów

$ 2
Ustala sig nastgpuj Ece zasady przeprowa dzania remontów lokali stanowi4cych wlasnoSó
Gminy Jgdrzejów:

1' Wniosek o wyra2enie zgody na przeprowadzenie remontu moke zloLyó najemca
nieposiadaj 1cy zalegloéci w oplatach czynszu.

2' Najemca sklada pisemny wniosek o przeprowadzenie remontu lokalu. w którvm
okresla koniecznoÉó remontu i jego zak¡es oraz wstgpny kosztorys.

3' Zatwierdzenie koniecznoSci przeprowadzenia i zakres remontu poprzedzaó bgdzie
ocena stanu technicznego lokalu dokonana przez komisjg powolan4 przez
wynajmuj4cego.

4' Naiemca moZe przystqpió do wykonania prac remontowych po otrzymaniu pisemnej
zgody wynajmuj4cego.



5. Odbioru prac remontowych oraz weryfikacji kosztów w oparciu o przedlo2one

faktury, wystawione zgodnie z zatwierdzonym przez Wynajmuj4cego kosztorysem,

jednak po cenach nie wylszych od Srednich cen podanych dla standardowych

materialów i robót w SEKOCENBUDZIE dla danego kwartalu, dokona komisja, o

której mowa w punkcie 3. Komisja sporz}dzi protokól z odbioru robót.

6. Najemca mohe sig ubiegaó o calkowity lub czgsciowy zwrot kosztów remontu pod

warunkiem przedloíenia wniosku o zaliczenie poniesionych kosztów na poczet

czy nszu w r az z fakturami dokumentuj 4cymi w/w ko szty.

7 ' Zwtot kosztów remontu dokonywany bgdzie w formie zaliczenia ich wartoSci netto na

poczet czynszu za naiem remontowanego lokalu na podstawie umowy zawartej

pomigdzy wynajmuj4cym i najemc4.

8. W przypadku rozwiqzania umowy najmu przez Najemcg nie przysluguje mu

roszczenie o zwrot nierozliczonych nakladów.

$ 3
Ustala sig nastgpuj4cy tryb udzielania zgody na przeprowadzenie remontu lub ulepszenie

lokalu uZy'tkowego i rozliczenie poniesionych nakladów w czynszu:

l. Najemca sklada pisemny wniosek o wyra2eni e zgody na dokonanie we wlasnym

zakresie prac remontowych lub ulepszeír lokalu wraz ze wstgpnym kosztorysem

2. Wynajmuj4cy rozpatruje wniosek bior4c pod uwagg:

a. - koniecznosó przeprowadzeniaokreélonych we wniosku prac

b. - stan techniczny elementów objgtych wnioskiem

c. - interes Wynajmuj4cego orazNajemcy

3. Po rczpatrzeniu wniosku wynajmujqcy zawiadamia Najemca o sposobie jego

rozpatrzenia.

4. w przypadku udzieleniazgody na przeprowadzenie wnioskowanych prac

Wynajmuj4cy okreÉla:

a. - zakres prac

b. - wskazanie na jakich warunkach bgdzie mozliwe dokonanie rozliczenia

nakladów w czynszu, oraz okrerílenie maksymalnej kwoty mo2liwej do

rozliczenia

5. Po zakoiczeniu prac i weryfikacji kosztów przezkomisjg opisan4 w $2 pkt 3

Wynajmuj4cy i Najemca zawr1umowg okreslaj4c4 sposób i termin rczliczenia

poniesionych nakladów.



$ 4
W przypadku prac remontowych przeprowadzonych z pominigciem zasad okreSlonych

w niniejszym zarzqdzeniu, Zqdania zwrotu poniesionych z tego tytulu kosztów nie bgdq

rozpatrywane.

$ s
Przeprowadzenie remontu we wlasnym zakresie i na koszt wlasny najemcy wymaga

kaídorazowo zgody w1'naj muj 4cego.

s 6
WymianE stolarki okiennej w obiektach wpisanych do rejestru zab¡ków lub zlokalizowanych

w strefie ochrony konserwatorskiej nale|y uzgodnió z Wojewódzkim Konserwatorem

Zabytków.

Wykonanie

Gruntami.

Zarzqdzenie

$ 7
zarzqdzenia powierza sig Naczelnikowi Wydzialu Rolnictwa i Gospodarki

s 8
wchodzi w 2ycie z dniem popisania.


