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R E G U L A M I N 

oddawania w najem lokali mieszkalnych bez względu na ich powierzchnię znajdujących 

się w budynkach będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu i w budynkach zleconych do zarządzania 

i administracji przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. 

w Grudziądzu 

 

Słownik: 

 

1) czynsz – opłata za wynajem lokalu, wnoszona w określonym terminie, 

2) opłaty niezależne od Wynajmującego – opłaty za zużycie zimnej i ciepłej wody, podgrzanie wody, 

centralne ogrzewanie, odprowadzanie ścieków, domofon, punkt świetlny w piwnicy, itp., 

3) remont – wykonanie w lokalu mieszkalnym robót remontowych i modernizacyjnych mających 

na celu przywrócenie pierwotnej wartości technicznej i użytkowej lokalu poprzez: wykonanie 

nowych wypraw tynkarskich oraz posadzek, wykonanie nowych okładzin powierzchni ścian, 

sufitów i podłóg, wymianę drzwi wewnętrznych oraz zakup nowych sprzętów i urządzeń 

sanitarnych, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto 

w stanie pierwotnym, 

4) remont kapitalny – wykonanie w lokalu mieszkalnym robót remontowych mających na celu  

przywrócenie pierwotnej wartości technicznej i użytkowej lokalu. Ponadto remont kapitalny 

obejmuje konieczność wykonania wszystkich podstawowych przedmiotów budowlanych 

 i instalacyjnych: elektrycznych, hydraulicznych i gazowych wraz z zapewnieniem źródła ciepła 

(ogrzewania) w lokalu, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, zgodnie 

ze wskazaniami technicznymi określonymi przez Wynajmującego. 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

Zgodnie z § 1 ust. 4 i § 3 ust. 7. 1. załącznika do uchwały nr XXVI/231/20 Rady Miejskiej Grudziądza 

z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy – miasto Grudziądz, postanawia się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Regulamin określa obowiązujące w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Nieruchomościami 

Sp. z o.o. w Grudziądzu zasady oddawania w najem lokali mieszkalnych bez względu 

na ich powierzchnię znajdujących się w budynkach będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu i w budynkach zleconych do zarządzania 

i administracji przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. 

w Grudziądzu (w dalszej części „MPGN Sp. z  o.o.”). 

2. MPGN Sp. z o.o. może oddawać lokale w najem zgodnie z niniejszym Regulaminem 

w przypadku zrealizowania listy osób uprawnionych do otrzymania lokalu komunalnego  

w poprzedzającym roku kalendarzowym. Za listę osób uprawnionych do otrzymania lokalu 

komunalnego uważa się listę, o której mowa w § 5 ust. 6 załącznika do uchwały nr XXVI/231/20 

Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu gminy – miasto Grudziądz. 

3. Zapis ust. 2 nie ma zastosowania do lokali znajdujących się w budynkach prywatnych zleconych,  

lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 oraz lokali mieszkalnych 

przeznaczonych do remontu i  do remontu kapitalnego. 
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Rozdział II 

Najem w trybie przetargu 

 

§ 2 

Przedmiotem przetargu są wytypowane przez MPGN Sp. z o.o., niezasiedlone lokale mieszkalne 

znajdujące się w budynkach zleconych lub będących własnością MPGN Sp. z o.o. nieprzeznaczone  

do sprzedaży. 

 

§ 3 

1. Organizatorem przetargu jest MPGN Sp. z o.o.   

2. Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa, powołana przez Zarząd MPGN Sp. z o.o., 

w składzie co najmniej trzech osób.  

3. W skład Komisji Przetargowej wchodzą pracownicy MPGN Sp. z o.o. powołani w drodze 

Zarządzenia Zarządu Spółki. 

4. Wybór Przewodniczącego należy do Zarządu Spółki.  

 

§ 4 

1. Przetarg prowadzony jest w formie ustnej licytacji stawki czynszu.  

2. Celem przetargu jest uzyskanie najwyższej stawki czynszu, pozyskanie środków finansowych  

na wykonanie remontu w lokalu oraz wyłonienie osoby, z którą Zarząd Spółki zawrze umowę najmu. 

3. Oprócz czynszu będą ponoszone również opłaty niezależne od Wynajmującego, zgodnie z tabelą 

opłat zawartą w umowie najmu. 

 

§ 5 

1. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na 14 dni przed 

wyznaczonym terminem przetargu, poprzez umieszczenie ogłoszenia na tablicy informacyjnej  

w siedzibie MPGN Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej Spółki: www.mpgn.pl. 

2. Ogłoszenie o przetargu powinno zawierać:  

1) określenie przedmiotu przetargu,  

2) określenie zakresu prac remontowych i czasu ich wykonania, a w przypadku remontu kapitalnego, 

informację o rozliczeniu poniesionych nakładów, 

3) termin oględzin lokalu, 

4) stawkę wywoławczą,  

5) termin i miejsce przetargu, 

6) wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wpłacenia, 

7) pouczenie o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy,  

8) informację dotyczącą uczestników przetargu oraz możliwość unieważnienia przetargu przez  

organizatora bez podania przyczyn, 

9) informację o konieczności przedłożenia w dniu przetargu zaświadczeń o dochodach osiąganych 

przez wszystkich członków gospodarstwa domowego.  

3. Jedno ogłoszenie może zawierać informacje o przetargach więcej niż jednego lokalu. 

 

§ 6 

1. Uczestnikiem przetargu mogą być osoby fizyczne zamieszkałe, zatrudnione lub prowadzące 

działalność gospodarczą na terenie gminy – miasto Grudziądz oraz osoby prawne mające siedzibę 

lub siedzibę jednostki organizacyjnej w granicach administracyjnych gminy – miasto Grudziądz.  

2. Uczestnicy przetargu mogą występować osobiście lub przez pełnomocników, z tym że: 

a) osoby fizyczne – osobiście lub poprzez pełnomocnika po przedstawieniu Komisji Przetargowej 

pełnomocnictwa z podpisem notarialnie poświadczonym,  

http://www.mpgn.pl/
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b) osoby prawne – poprzez osoby uprawnione do jej reprezentacji lub przez  pełnomocników, którzy 

zobowiązani są okazać Komisji Przetargowej dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentacji 

osoby prawnej albo udzielone pełnomocnictwo upoważniające do zawarcia umowy. 

3. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z warunkami umowy najmu lokalu 

i lokalem mieszkalnym. 

4. Do uczestnictwa w przetargu zostaną zakwalifikowane jedynie osoby, nieposiadające zaległości 

finansowych wobec Spółki. W przypadku wpłaty wadium przez osobę posiadającą zobowiązania 

finansowe wobec MPGN Sp. z o.o. – kwota wadium zostanie zaliczona w poczet zaległości. 

5. Osoby fizyczne posiadające jakikolwiek tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, po wygranym 

przetargu powinny go rozwiązać niezwłocznie, nie później jednak niż przed zawarciem umowy  najmu 

na wylicytowany lokal. 

6. Osoby prawne wylicytowany lokal mogą przeznaczyć wyłącznie na cele mieszkalne członków 

organów tej osoby prawnej, jej prokurentów lub pracowników. 

 

§ 7 

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (gotówką) w wysokości 300% 

miesięcznego czynszu liczonego według stawki wyjściowej do przetargu, nie mniej jednak 

niż 1000 zł, w terminie do dnia poprzedzającego datę przetargu.  

2. Dopuszcza się zmianę wysokości wadium za zgodą Zarządu MPGN Sp. z o.o.  

 

§ 8 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje 

stawkę wyższą od stawki wywoławczej.  

 

§ 9 

Podczas przetargu na sali mogą przebywać osoby, które wpłaciły wadium, zaopatrzone  

w tabliczki oznaczone kolejnymi numerami.  

 

§ 10 

Stawkę wywoławczą ustala się za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w zależności od stanu 

technicznego budynku i lokalu, zgodnie z przepisami prawa miejscowego regulującego stawki 

czynszu. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Spółki jest uprawniony do podjęcia indywidualnej 

decyzji dotyczącej stawki czynszu zarówno do przetargu, jak i w trybie bezprzetargowym, jednak 

stawka czynszu nie może być niższa niż czynsz z obowiązującymi zwyżkami i zniżkami, 

za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu. 

§ 11 

O wysokości postąpienia decyduje Przewodniczący Komisji Przetargowej, przy czym nie może 

ono być niższe niż 50 gr. 

 

§ 12 

Stawka zaoferowana przez uczestnika przetargu przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuje stawkę 

wyższą.  

 

§ 13 

1. W przypadku, gdy po trzecim wywołaniu najwyższej z zaoferowanej stawki, dalsze postąpienia 

nie zostaną przyjęte, zamyka się przetarg i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę osoby prawnej, która 

wygrała przetarg. 
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2. Osoba wygrywająca przetarg jest zobowiązana do przedłożenia Komisji Przetargowej zaświadczeń  

o dochodach netto osiąganych przez członków gospodarstwa domowego w okresie ostatnich 

trzech miesięcy poprzedzających datę przetargu. 

3. Jeżeli po opłaceniu wylicytowanego czynszu i świadczeń związanych z opłatami za lokal,  

do dyspozycji przyszłego najemcy pozostanie mniej niż 50% łącznego, miesięcznego dochodu netto  

w gospodarstwie domowym – umowa najmu lokalu mieszkalnego może nie zostać zawarta, 

a uczestnikowi przetargu z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia z zastrzeżeniem, iż wadium 

podlega zwrotowi. Wówczas wynajmujący uprawniony jest do podpisania umowy najmu 

z uczestnikiem przetargu, który zaoferował drugą z kolei najwyższą stawkę czynszu 

lub do unieważnienia przetargu. 

4. Osoba wygrywająca przetarg jest zobowiązana do wykonania na własny koszt prac remontowych 

wynikających z umowy najmu, zawierającej m.in. szczegółowy zakres prac określonych  

w porozumieniu oraz termin ich wykonania. Po wyznaczonym w umowie terminie, osoba 

wygrywająca przetarg ma obowiązek niezwłocznie zgłosić ten fakt do MPGN Sp. z o.o. w celu 

dokonania ich odbioru przez służby techniczne. Przez czas trwania remontu najemca opłaca 

uzgodniony umową czynsz najmu lub też inną uzgodnioną pisemnie z wynajmującym stawkę czynszu, 

uwzględniającą ewentualną wielkość nakładów, które winien ponieść najemca. Najemcy za wykonany 

remont nie przysługuje roszczenie o obniżenie stawki czynszu. 

5. Niewywiązanie się z zobowiązania przeprowadzenia prac remontowych, stanowi podstawę 

dla wynajmującego do wypowiedzenia umowy najmu. 

6. Na żądanie wygrywającego przetarg, umowę najmu zawiera się na czas  oznaczony. Maksymalny 

czas trwania umowy wynosi dwa lata i po tym okresie umowa może zostać zawarta na kolejny okres 

lub na czas nieoznaczony. 

7. Najemca, który wstąpił w stosunek najmu na podstawie niniejszego Regulaminu nie ma możliwości 

uzyskania bonifikaty przy kupnie lokalu, z wyjątkiem najemców wykonujących remont lub remont 

kapitalny lokalu na własny koszt, na podstawie odrębnej umowy.  

 

§ 14 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu najmu 

lokalu, a pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakończonym przetargu.  

 

§ 15 

Organizator zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, niezwłocznie 

zawiadamiając o tym fakcie wszystkich uczestników przetargu.  

 

§ 16 

1. Komisja Przetargowa sporządza protokół z przetargu, w którym określa:  

a) termin i miejsce przetargu,  

b) lokal mieszkalny z oznaczeniem nieruchomości według ewidencji,  

c) liczbę uczestników przetargu,  

d) oznaczenie osoby, która wygrała przetarg,  

e) stawkę wylicytowanego czynszu.  

2. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu lokalu 

mieszkalnego. 

 

§ 17 

1. W przypadku jednokrotnego, bezskutecznego ogłoszenia przetargu, umowa najmu lokalu może 

być zawarta w formie bezprzetargowej, w drodze negocjacji stawki czynszu. 
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2. Stawka czynszu osiągniętego w wyniku negocjacji nie może być niższa niż stawka czynszu 

z obowiązującymi zniżkami i zwyżkami, za 1 m2 powierzchni użytkowej tego lokalu, obowiązującej 

w dniu podjęcia negocjacji. 

3. Umowa najmu winna być zawarta w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia rokowań. 

4. Niezawarcie umowy najmu w terminie 14 dni od wyłonienia najemcy, z przyczyn leżących po jego 

stronie skutkuje przepadkiem wadium. 

 

Rozdział III 

Najem bezprzetargowy  

 

§ 18 

1. Zarząd MPGN Sp. z o.o. może odstąpić od przeprowadzania przetargu w przypadku wynajęcia 

lokalu mieszkalnego za miesięczną stawkę czynszu nie niższą niż 3% i nie wyższą niż 8% wartości 

odtworzeniowej za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu lub w przypadku złożenia deklaracji 

o docelowym wykupie lokalu bez bonifikaty, za stawkę czynszu jak dla nowo zawieranych umów 

najmu przy przekroczeniu kryterium dochodowego, zgodnie z przepisami prawa miejscowego 

regulującego stawki czynszu. 

2. Umowa najmu winna być zawarta w terminie 14 dni od dnia złożenia deklaracji w sprawie 

wysokości stawki czynszu.  

 

Rozdział IV 

Najem mieszkań wytypowanych do remontu i do remontu kapitalnego 

 

§ 19 

1. Lokale mieszkalne wytypowane przez Zarząd MPGN Sp. z o.o. do remontu i do remontu 

kapitalnego na koszt przyszłego najemcy, mogą być wynajmowane w trybie bezprzetargowym, jednak 

stawka czynszu nie może być niższa niż stawka czynszu z obowiązującymi zwyżkami 

i zniżkami za 1 m2 powierzchni użytkowej tego lokalu, obowiązująca w dniu zawarcia umowy 

o remont lokalu. 

2. Lokale mieszkalne wymienione w ust. 1 są wynajmowane osobom, które zamieszkują na terenie 

gminy – miasto Grudziądz i nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego położonego 

w tej samej lub pobliskiej miejscowości, a ich dochód daje gwarancje wyremontowania lokalu oraz 

ponoszenia opłat za lokal. Dochód wnioskodawcy nie może być niższy niż kwota dochodu 

uprawniająca do starań o lokal mieszkalny. 

3. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, lokal mieszkalny wytypowany przez Zarząd MPGN 

Sp. z o.o. do remontu lub do remontu kapitalnego na koszt przyszłego najemcy, wynajmuje się 

w drodze licytacji stawki czynszu, a stawką wywoławczą jest czynsz z obowiązującymi zwyżkami 

i zniżkami, za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu. W tym przypadku mają zastosowanie zapisy 

Rozdziału II niniejszego Regulaminu. 

4. Wyłoniona osoba zawiera z wynajmującym umowę o remont lub remont kapitalny lokalu 

mieszkalnego, która określa czas trwania remontu oraz jego zakres, a także sposób rozliczenia 

poniesionych nakładów w przypadku mieszkania do remontu kapitalnego, a po wykonaniu remontu 

zostaje zawarta umowa najmu lokalu. 

5. Umowa o remont lub remont kapitalny lokalu winna być zawarta w terminie 14 dni od dnia 

wyłonienia najemcy. 

6. Niewykonanie prac remontowych w określonym umową terminie, spowoduje odstąpienie przez 

MPGN Sp. z o.o. od umowy o remont lub remont kapitalny lokalu bez prawa do odszkodowania 

za poniesione koszty i odstąpienie wynajmującego od zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego. 

Odstąpienie od ww. umów następuje przez jednostronne, pisemne oświadczenie woli 

w tym przedmiocie przez wynajmującego. 
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7. W przypadku remontu, poniesione przez remontującego nakłady finansowe na remont lokalu 

nie podlegają rozliczeniu po zakończeniu umowy najmu lokalu mieszkalnego i przechodzą bez prawa 

zwrotu na rzecz wynajmującego. Jeżeli zakres robót zostanie poszerzony o elementy obejmujące 

remont kapitalny, na wniosek remontującego, Zarząd MPGN Sp. z o.o. podejmie indywidualną 

decyzję o sposobie rozliczenia poniesionych nakładów. 

8. W przypadku remontu kapitalnego wynajmujący zrefunduje remontującemu faktycznie poniesione 

koszty remontu do wysokości określonej w kosztorysie sporządzonym przez wynajmującego w taki 

sposób, że przyszły najemca płacić będzie obniżoną o połowę stawkę czynszu, do czasu 

zrefundowania 50% poniesionych kosztów remontu kapitalnego, jednakże nie więcej niż 20.000 zł 

brutto. Po zakończeniu umowy najmu lokalu mieszkalnego, poniesione koszty przechodzą bez prawa 

zwrotu na rzecz wynajmującego. 

9. Umowę najmu, po zakończonym remoncie lub remoncie kapitalnym i odbiorze robót przez służby 

techniczne MPGN Sp. z o.o., zawiera się na czas nieoznaczony. 

 

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

 

§ 20 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, w odniesieniu do procedury prowadzenia 

przetargu i rokowań, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych 

w tym zakresie.   

 

§ 21 

1. Osoby stawające do przetargu zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych  

w niniejszym Regulaminie.  

2. Regulamin przetargowy winien być wyłożony do wglądu w siedzibie MPGN Sp. z o.o. od dnia 

ukazania się ogłoszenia o przetargu, a także dostępny na stronie internetowej: www.mpgn.pl.  

 

 

http://www.mpgn.com.pl/

