
                                                                                                              Załącznik nr 1 
                                                                                                                          do Zarządzenia nr 15573/06/IV/M 
                                                                                                                          Prezydenta Miasta Gdyni 
                                                                                                                          z dnia 21 lipca 2006 r. 
 

ZASADY 
 

rozliczania nakładów remontowych poniesionych przez  najemc ę na remont 
lokalu u Ŝytkowego stanowi ącego własno ść Gminy Gdynia 

 
1/Przed przystąpieniem do remontu-najemca lokalu uŜytkowego, stanowiącego 
własność Gminy winien wystąpić do Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni  
o sporządzenie protokołu, określającego szczegółowy zakres koniecznych do 
wykonania prac remontowych ze wskazaniem robót, za wykonanie których Najemca 
moŜe Ŝądać od Wynajmującego zwrotu poniesionych nakładów. 
Do robót takich naleŜą: 

• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej 
• remont posadzki polegający na wykonaniu: 
- izolacja cieplna, przeciwwilgociowa i przeciwwodna w zaleŜności od rodzaju 
pomieszczenia 
-  wylewki betonowe gr. do 10 cm 
• wymiana naturalnie popękanych lub zagrzybionych tynków ścian i sufitu (bez 

malowania) 
• wymiana instalacji elektrycznej z aluminiowej na miedzianą w niezbędnym 

zakresie tj. podstawowe oświetlenie i gniazda wtykowe (bez osprzętu) 
• wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej (bez armatury i baterii) 
• wymiana instalacji c.o. 
• remont połaci dachowej w przypadku lokalu uŜytkowego wolnostojącego nie 

naleŜącego do Wspólnoty Mieszkaniowej 
2/ Następnie Najemca winien złoŜyć w Wydziale Budynków Urzędu stosowny 
wniosek wraz z protokołem, o których mowa w pkt 1 i kosztorysem wstępnym 
planowanych robót celem weryfikacji. 
3/ Podstawę do wykonania remontu lokalu przez Najemcę stanowi Zarządzenie 
Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie akceptacji zakresu robót i wysokości kosztów 
remontowych. 
4/ JeŜeli remont obejmuje roboty ulegające zakryciu, jak np.: 

• wylewki betonowe, izolowanie posadzek folią lub styropianem, 
• wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, 
• wymianę instalacji elektrycznej, 
• izolację dachu, 

ich wykonanie naleŜy zgłaszać Wydziałowi Budynków przed przystąpieniem do 
dalszego etapu remontu, polegającego na zakryciu/zabudowaniu tych elementów. 
Końcowego odbioru robót remontowych w formie protokołu dokonuje komisja złoŜona 
z pracowników Wydziału Budynków oraz Administracji Budynków Komunalnych. 
5/ W celu uzyskania zwrotu poniesionych kosztów remontowych Najemca winien 
złoŜyć w Wydziale Budynków stosowny wniosek, kosztorys powykonawczy oraz 
kopie faktur za wykonanie i zakupione materiały. Po weryfikacji kosztorysu 
powykonawczego Wydział Budynków określa sumę kosztów remontowych 
podlegających rozliczeniu. 
Kwota ta nie moŜe być wyŜsza od kwoty określonej w Zarządzeniu Prezydenta 
Miasta,  o którym mowa w pkt 3. 



6/ Ostateczna wysokość kwoty podlegającej rozliczeniu oraz formę w jakiej ma 
nastąpić zwrot uznanych nakładów określać będzie Zarządzenie Prezydenta Miasta. 
Rozliczenie kosztów remontu lokalu nastąpi po rozwiązaniu umowy najmu,  
a zwrotowi podlega ć będą tylko niezamortyzowane nakłady. 
7/ Nieprzestrzeganie przedstawionej procedury  pozbawi Najemcę moŜliwości 
ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów remontu lokalu. 
8/  W przypadku skorzystania z niniejszego trybu rozliczania nakładów remontowych 
przez Najemcę ewentualna wycena lokalu sporządzona w celu jego sprzedaŜy 
zostanie przeprowadzona po zakończeniu tych robót remontowych. 
9/ Zasady okre ślone niniejszym Zarz ądzeniem b ędą stanowi ć załącznik do 
regulaminu przetargu na najem lokali u Ŝytkowych stanowi ących własno ść 
Gminy Miasta Gdyni. 
10/ Dodatkowych informacji na temat wykonania i roz liczania remontów lokali 
uŜytkowych udziela Wydział Budynków. 
 


