
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/424/12 

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XV/181/07 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie 

zasad gospodarowania lokalami użytkowymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 

2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. 

nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)  

Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr XV/181/07 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie: zasad 

gospodarowania lokalami użytkowymi wprowadza się następujące zmiany:  

1) § 1 otrzymuje brzmienie:  

„Uchwała ma zastosowanie do lokali stanowiących własność gminy, pozostających w jej zarządzie, 

lokali pozostających w posiadaniu komunalnych spółek gminnych bądź lokali znajdujących się 

w nieruchomościach, na których gmina ustanowiła prawo użytkowania.”; 

2) w § 2 ust. 3a  otrzymuje brzmienie:  

„W przypadku niezłożenia w terminie przez dotychczasowego dzierżawcę wniosku o przedłużenie 

obowiązywania umowy dzierżawy lokalu, wydzierżawiający, na wniosek użytkownika lokalu, może 

wyrazić zgodę na wyłączenie z przetargu i wydzierżawienie lokalu poza przetargiem, jeśli spełnione 

zostaną łącznie następujące przesłanki:  

1) użytkownik lokalu nie posiada zaległości z tytułu czynszu i innych opłat wobec wydzierżawiającego 

oraz z tytułu należności gminy Bytom pobieranych przez Urząd Miejski w Bytomiu,  

2) użytkownik lokalu nadal prowadzi w nim działalność w zakresie określonym w poprzednio 

obowiązującej umowie dzierżawy.”; 

3) w § 4 po wyrazie: "gminy" dodaje się przecinek i wyrazy: "spółek, których jedynym udziałowcem jest 

gmina Bytom";  

4) w § 5:  

a) w ust. 1:  

- wyrazy: "Prezydent Miasta" zastępuje się wyrazami: "Wynajmujący/ wydzierżawiający",  

- w lit. c kropkę zastępuje się przecinkiem, a następnie dodaje się lit. d w brzmieniu:  

„podmiotom zajmującym bez tytułu prawnego lokale usytuowane w nieruchomościach, które zostały 

przejęte do zasobu nieruchomości gminy Bytom.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
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„Z wyjątkiem sytuacji wskazanej w § 5 ust. 1 lit. d, w pozostałych sytuacjach wskazanych w niniejszym 

paragrafie zawarcie umowy następuje w kolejnym dniu po wygaśnięciu umowy z dotychczasowym 

najemcą/dzierżawcą lokalu.”; 

5) § 6 otrzymuje brzmienie:  

„1. Wysokość stawek oraz warunki dzierżawy i najmu lokali użytkowych innych niż ustalone w drodze 

przetargu określi Prezydent Miasta w formie zarządzenia.  

2. Wysokość stawki czynszu za najem lokali użytkowych innych niż ustalone w drodze przetargu ustala 

jako stawkę wyjściową Prezydent Miasta w drodze zarządzenia, uwzględniając położenie lokalu oraz 

rodzaj prowadzonej działalności.  

3. Wysokość stawki czynszu za 1 m
2 

powierzchni lokalu nie może być niższa od faktycznych kosztów 

utrzymania lokalu, ponoszonych przez wynajmującego.  

4. Wysokość stawki czynszu za 1 m
2 

powierzchni lokalu przeznaczonego na działalność statutową 

organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń, nieprowadzących działalności gospodarczej ustala się 

w wysokości 20 % stawki określonej w ust. 3 z zastrzeżeniem ust. 5.  

5. Za powierzchnię podnajętą przez organizacje, o których mowa w ust. 4, wysokość stawki czynszu nie 

może być niższa od faktycznych kosztów utrzymania lokalu, ponoszonych przez wynajmującego, przy 

czym stawka czynszu za powierzchnię podnajętą na działalność statutową nie może być niższa niż 20 % 

faktycznych kosztów utrzymania lokalu.”; 

6) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„Na wniosek najemcy/dzierżawcy lokalu użytkowego, który nie posiada zaległości z tytułu czynszu 

i innych opłat wobec wynajmującego/wydzierżawiającego oraz z tytułu należności gminy Bytom 

pobieranych przez Urząd Miejski w Bytomiu, wynajmujący/wydzierżawiający może zezwolić 

na podnajem lub poddzierżawę części lokalu użytkowego.”. 

§ 2. Uchyla się uchwałę nr XVII/236/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 września 2011 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XV/181/07 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie: zasad 

gospodarowania lokalami użytkowymi.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej  

 

 

Damian Doniec 
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