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ZARZJ\l)ZENIE NR );1,0 flO 
/ . PREZYDENT~ BYTOMIA . 

~AY4v z dma M ~ WJ.Or 
~ichal Kaczyftskz Q . 

w sprawi ·~. ia regulaminu kierowania osob uprawnionych do zawarcia umow 
o remont, umow najmu po wykonaniu remontu lokalu na koszt wlasny przyszlego 

najemcy oraz podzialow i pol~czen lokali mieszkalnych Iub ich cz~'sci oraz 
pomieszczen niemieszkalnych lub ich cz~sci 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz'!dzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w zwi'!zku z § 15 ust. 2 i § 26 uchwaly 
nr XXV/367/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodz'!cych w sklad mieszkaniowego zasobu gminy Bytom 
(Dz. Urz. Woj. Sl. z 2020 r. poz. 1850) oraz § 51 ust. I pkt I w zwi¢u z ust. 2 pkt 1 
zal'!cznika do zarz'!dzenia nr 275/17 Prezydenta Bytomia w sprawie nadania Regulaminu 
Organizacyjnego Urztrdu Miejskiego w Bytomiu (z p6in. zm.) zarz'!dza sitr, co nast((puje: 

§1 

Przyjmuje siy regulamin kierowania os6b uprawnionych do zawarcia um6w o remont, um6w 
najmu po wykonaniu remontu lokalu na koszt wlasny przyszlego najemcy oraz podzial6w 
i pol'!czen lokali mieszkalnych lub ich cztrsci oraz pomieszczen niemieszkalnych 
lub ich czysci, stanowi'!CY zal'!cznik do niniejszego zarz'!dzenia. 

§2 

Uchyla siy zarz'!dzenie nr 127/20 Prezydenta Bytomia z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie 
kierowania os6b uprawnionych do zawarcta um6w o remont, um6w najmu 
po wykonaniu remontu lokalu na koszt wlasny przyszlego najemcy oraz 
podzial6w i pol'!czen lokali mieszkalnych lub ich czysci oraz pomieszczen niemieszkalnych 
lub ich CZ((SCi . 

§3 

Wykonanie zarz'!dzenia powierza SI(( kierownikowi Biura Spraw Lokalowych oraz 
dyrektorowi Bytomskich Mieszkan. 

§4 

Zarz'!dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

PREZY'DENT MlAS'I'A 

---~ :s 
Ma:riusz Wolosz 

Oprac.: E. Swida ~ 
25 .05 .2020 r. 

f:J 



Regulamin 

Zal'lcznik 
do zarz'!dzenia nr M tfW 
PrezydenAa.Jiytomia . 

zdnia J0f T' ~2/J-r· 

kierowania osob uprawnionych do zawarcia umow o remont, umow najmu 
po wykonaniu remontu lokalu na koszt wlasny przyszlego najemcy oraz podzial6w 
i pol~czen lokali mieszkalnych lub ich cz~sci oraz pomieszczen niemieszkalnych 
lub ich cz~sci 

Rozdzial1 

§ 1 

Uzyte w regulaminie okreslenia oznaczaj'l: 
1) Bytomskie Mieszkania - jednostka budzetowa gminy Bytom, zarz!ldca zasob6w 

pozostaj'lcych w dyspozycji Prezydenta Bytomia; 
2) lokal - lokal przeznaczony do remontu na koszt wlasny przyszlego najemcy; 
3) osoba uprawniona - osoba ujyta do listy os6b uprawnionych do zawarcia um6w 

dotycz'lcych przeprowadzenia remontu lokalu; 
4) umowa o remont- umowa o przeprowadzenie remontu lokalu na koszt wlasny przyszlego 

naJemcy; 
5) przyszly najemca - osoba, z kt6r!l zawarto umowy o przeprowadzenie remontu lokalu 

na koszt wlasny przyszlego najemcy. 

§2 

1. W miary posiadanych wolnych lokali, gmina w roboczy poniedzialek od godz. 9QQ podaje 
do publicznej wiadomosci, w szczeg6lnosci poprzez zamieszczenie ogloszenia na tablicy 
ogloszen przed siedzib!l Bytomskich Mieszkan, a takze na stronie intemetowej 
Bytomskich Mieszkan, wykaz adresowy wolnych lokali przeznaczonych do remontu 
na koszt wlasny przyszlego najemcy. 

2. Osoby uprawnione wyrazaj'l woly zawarcia umowy o remont lokalu umieszczonego 
na wykazie, o kt6rym mowa w ust. 1, poprzez zlozenie do skrzynki podawczej 
umieszczonej przed siedzib!l Bytomskich Mieszkan, na stosownym druku, pisemnej 
deklaracji o gotowosci przyjycia i przeprowadzenia remontu lokalu, zwanej dalej 
oswiadczeniem, wraz z podaniem aktualnej pozycji na liscie os6b uprawnionych 
do zawarcia um6w dotycz'lcych przeprowadzenia remontu lokalu oraz lokalu, kt6rym 
s~ zainteresowane. Dopuszcza siy zlozenie przez osoby uprawnione deklaracji w formie 
elektronicznej poprzez wypelnienie odpowiedniego formularza na stronie intemetowej 
Bytomskich Mieszkan. 

3. Osoba uprawniona rna prawo zlozyc oswiadczenie na wiycej niz jeden lokal, dla kazdego 
lokalu odrybnie. 

4. Osoby uprawnione skladaj'l oswiadczenia w nieprzekraczalnym terminie do czwartku 
do godziny 12°0 danego tygodnia, w kt6rym zostal podany do publicznej wiadomosci 
wykaz adresowy wolnych lokali przeznaczonych do remontu na koszt wlasny przyszlego 
naJemcy. 
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5. Oswiadczenia o gotowosci przeprowadzenia remontu wskazanego lokalu winny zostac 
wypelnione w calosci w spos6b czytelny i prawidlowy. 

6. Oswiadczenia, kt6re nie zostaly w calosci wypelnione lub zostaly wypelnione bl<rdnie 
alba zostaly zlozone po terminie okreslonym w ust. 4, b((d£l odrzucane przy weryfikacji 
i nie byd£l rozpatrywane. 

7. Zastrzega sit(, ze powierzchnia pokoi lokalu wskazywanego w oswiadczeniu przez osob(( 
uprawnionq, przypadajqca na czlonka gospodarstwa domowego, nie moze bye mniejsza 
niz 5 m2

, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego - nie mniejsza niz 
10m2

. 

8. Wykazu lokali, o kt6rym mowa w ust. 1, nie sporzqdza sit( i nie podaje si(( do publicznej 
wiadomosci, w przypadku gdy kt6rykolwiek z dni od dnia okreslonego w ust. 1 do dnia 
okreslonego w ust. 4 nie jest dniem roboczym lub gdy poniedzialek, o kt6rym mowa 
w § 3 ust. 1, nie jest dniem roboczym. 0 przyczynie niesporzqdzenia wykazu Bytomskie 
Mieszkania informujq poprzez zamieszczenie ogloszenia na tablicy ogloszen przed 
siedzibq Bytomskich Mieszkan, a takZe na stronie intemetowej Bytomskich Mieszkan. 

§3 

1. W kolejny roboczy poniedzialek od godz. 9°0 podawany jest do publicznej wiadomosci 
poprzez zamieszczenie na tablicy ogloszen przed siedzibq Bytomskich Mieszkan oraz 
na stronie intemetowej Bytomskich Mieszkan wykaz os6b mogqcych uzyskac lokal, 
kt6ry wskazaly w oswiadczeniu. Do wykazu uj((te sq osoby zgodnie z kolejnosciq 
umieszczenia na liscie os6b uprawnionych do zawarcta um6w dotyczqcych 
przeprowadzenia remontu lokalu. 

2. Do ogl((dzin wytypowanego konkretnego lokalu uprawnione sq wylqcznie osoby ujyte 
na pozycjach 1, 2 oraz 3 do wykazu os6b mogqcych uzyskac lokal, kt6ry wskazaly 
w oswiadczeniu, o kt6rym mowa w ust. 1. Ogl((dziny umozliwiane sq w terminach 
i w godzinach ustalonych indywidualnie, po kontakcie os6b uprawnionych z Punktem 
Obslugi Mieszkanc6w Bytomskich Mieszkan, pod numerem telefonu wskazanym 
w przedmiotowym wykazie. 

§4 

1. W sytuacji, gdy osoby uprawnione do zawarcia umowy, ujyte na pozycjach 1 do wykazu 
os6b uprawnionych, o kt6rym mowa w § 3 ust. 1, w nieprzekraczalnym terminie 
14 dni kalendarzowych od dnia, o kt6rym mowa w § 3 ust. 1 zloi:£l aktualny, prawidlowo 
wypelniony wniosek o przyznanie lokalu oraz zlozq pozostale dokumenty potwierdzaj'lce 
spelnienie warunk6w okreslonych uchwalq nr XXV/367/20 Rady Miejskiej w Bytomiu 
z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz£lcych w sklad 
mieszkaniowego zasobu gminy Bytom, Bytomskie Mieszkania przygotowujq umow(( 
o przeprowadzenie remontu na koszt wlasny przyszlego najemcy wczesniej wskazanego 
lokalu. 

2. Dokumenty, o kt6rych mowa w ust. 1 sklada r6wniez malzonek osoby uprawnionej oraz 
pelnoletnie osoby, kt6re zgodnie ze zlozonym oswiadczeniem wsp6lnie ubiegajq 
si<r o lokal. 

3. Zlozenie pisemnej rezygnacji przez osob<r uprawnion<l przed uplywem terminu, o kt6rym 
mowa w ust. 1, niezlozenie wniosku wraz z dokumentami, o kt6rych mowa w ust. 1 
lub niezachowanie terminu, o kt6rym mowa w ust. 1 albo niepodpisanie umowy o remont 
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przez osob(( uprawnionq w terminie do 5 dni roboczych od daty jej powiadomienia, jest 
r6wnoznaczne z rezygnacjq osoby uprawnionej z tegoz lokalu, a lokal zostanie wskazany 
kolejnej osobie z listy uprzednio zakwalifikowanych os6b po jej powiadomieniu, 
a nast((pnie umozliwieniu jej ogl((dzin lokalu w terminie i w godzinach ustalonych 
indywidualnie, po kontakcie osoby uprawnionej z Punktem Obslugi Mieszkanc6w 
Bytomskich Mieszkan, pod numerem telefonu wskazanym w wykazie, o kt6rym mowa 
w § 3 ust. 1. Zasady, o kt6rych mowa w ust. 1 i 2 stosuje si(( odpowiednio. 

§5 

1. Umow(( o remont zawiera gmina, w imieniu kt6rej dzialajq Bytomskie Mieszkania. 
2. Umow(( o remont zawiera si(( na czas oznaczony, nie dluzszy niz 12 miesi((cy, liczqc 

od daty jej zawarcia. 
3. Skreslenie osoby z listy os6b uprawnionych do zawarcia um6w dotycz'lcych 

przeprowadzenia remontu lokalu nastqpi w szczeg6lnosci: 
1) po zawarciu umowy o przeprowadzenie remontu lokalu; 
2) w przypadku, gdy w terminie do 30 listopada kazdego roku nie zostanie zlozona 

pisemna deklaracja potwierdzajqca zamiar dalszego ubiegania si(( o uzyskanie lokalu 
tego typu lub gdy osoba uprawniona przynajmniej dwa razy w ciqgu roku, jednak 
nie p6zniej niz do 30 listopada kazdego roku, nie wskaze lokalu umieszczonego 
na wykazie adresowym wolnych lokali do remontu i nie zlozy pisemnej deklaracji 
o gotowosci jego przyj((cia i przeprowadzenia remontu; 

3) na pisemnq rezygnacj(( osoby uprawnionej z dalszego ubiegania si(( o lokal tego typu. 
4. Integralnq CZ((SC umowy o remout stanowi zakres rzeczowy koniecznego 

do wykonania remontu, wraz ze wskazaniem wyposazenia technicznego wymaganego 
do uzupelnienia, obejmujqcy prace, po wykonaniu kt6rych lokal b((dzie nadawal si(( 
do zasiedlenia. 

5. W okresie obowiqzywania umowy o remont Bytomskie Mieszkania kontrolujq 
przebieg prac remontowych w lokalu oraz terminowos6 regulowania naleznosci 
wynikajqcych z zawartej umowy. 

6. W celu potwierdzenia stopnia zaawansowania i realizacji prac oraz wywi<lzywania si(( 
przez przyszlego najemc(( z warunk6w zawartej umowy o remont, Bytomskie Mieszkania 
przeprowadzajq ogl((dziny lokalu, z kt6rych sporzqdza si(( protok6l, zawierajqcy opis 
zaawansowania realizacji umowy o remont: 
1) pierwsze ogl((dziny po nplywie pi((ciu miesi((cy, liczqc od daty zawarcia umowy; 
2) drugie ogl((dziny po uplywie dzie\viyciu miesi((cy, licz'lc od daty zawarcia umowy. 

7. Niezaleznie od ogl((dzin lokalu, o kt6rych mowa w ust. 6, Bytornskie Mieszkania sq 
uprawnione do przeprowadzania kontroli dotyczqcej przebiegu i stopnia zaawansowania 
prac remontowych w lokalu przez caly okres obowiqzywania umowy o remont. 

8. W przypadku stwierdzenia, w trakcie pierwszych ogl((dzin, ze realizacja umowy o remont 
nie zostala rozpocz((ta, Bytomskim Mleszkaniom przysluguje prawo natychmiastowego 
rozwiqzania umowy o remont. 

9. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach, niezawinionych przez przyszlego najemc((, 
Bytomskie Mieszkania, na uzasadniony plsemny wniosek przyszlego najemcy, mog'l 
wyrazic zgod(( na rozwiqzanie umowy o remont za porozumieniem stron, z jednoczesnym 
przywr6ceniem wniosku przyszlego najemcy do listy os6b uprawnionych do zawarcia 
um6w dotyczqcych przeprowadzenia remontu lokalu zgodnie z datq pierwotnej 
kwalifikacji wniosku. 
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10. W przypadku niewykonania remontu w terminie 12 miesiycy od daty zawarcia umowy 
o remont, Bytomskie Mieszkania, w uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek 
przyszlego najemcy, zloi:ony przed uplywem terminu obowiqzywania umowy, 
uwzglydniajqc stopien zaawansowania realizacji umowy o remont, mogq wyrazic zgody 
na przedlui:enie czasu trwania umowy o remont na okres nie dlui:szy nii: 12 miesiycy. 

11. W okresie obowiqzywania umowy o remont, jednaki:e nie dlui:ej nii: przez okres 
12 miesiycy, przyszly najemcajest zobowiqzany uiszczac oplaty za: 
1) dostawy wody i odprowadzenie sciek6w; 
2) abonament za wodomierz gl6wny; 
3) centralne ogrzewanie i podgrzanie wody; 
4) inne oplaty eksploatacyjne wystypujqce w nieruchomosci tj. oswietlenie klatki 

schodowej i piwnicy, utrzymanie porzqdku i czystosci, itp. 
12. W przypadku, gdy umowa zostanie przedluzona powyi:ej 12 miesiycy, opr6cz oplat, 

o kt6rych mowa w ust. 11 pkt 1 - 3, przyszly najemca zobowiqzany jest uiszczac 
wynagrodzenie za korzystanie z lokalu w wysokosci bydC}.cej r6wnowartosciq czynszu, 
jaki bylby obowiC}.zany placic najemca tego lokalu. 

13. W przypadku rozwiqzania ummvy o remont z przyczyn lezqcych po stronie przyszlego 
najemcy lub uplywu terminu obowiqzywania umowy o remont i niewykonania remontu 
lokalu w pelnym zakresie, zajmujqcy lokal bez tytulu prawnego jest zobowiqzany do 
zaplaty kary umownej bydqcej r6i:nicq pomiydzy wysokosciq naliczonej oplaty 
eksploatacyjnej a wysokosciq czynszu, jaki bylby obowiqzany placic najemca tego lokalu. 
Kara umowna dotyczy tylko okresu, za kt6ry byla naliczana oplata eksploatacyjna, 
o kt6rej mowa w § 5 ust. 11 pkt 4. 

14. Kara umowna nie bydzie naliczona w przypadku okreslonym w ust. 9. 

§6 

Zawarcie umowy najmu lokalu przyznanego jako lokal do remontu na koszt wlasny 
przyszlego najemcy nastqpi po potwierdzeniu przez Bytomskie Mieszkania spelnienia lqcznie 
nastypujqcych warunk6w: 

1) wykonania remontu przez przyszlego najemcy zgodnie z zakresem rzeczowym, 
co zostalo potwierdzone protokolem odbioru robot; 

2) prawidlowej realizacji przez przyszlego najemcy postanowien umowy o remont; 
3) niezalegania przez przyszlego najemcy z zaplatq oplat, o kt6rych mowa w § 5 ust. 11 

i ust. 12. 

§7 

Bytomskie Mieszkania mogC}. wyrazic zgody na zawarcie umowy najmu z osobq, kt6ra nie 
zachowala terminu wykonania remontu lokalu, lecz wykonala prace remontowe po terminie 
okreslonym umow'}, jei:eli spelnione zostaly lqcznie nastypujqce warunki: 

1) remont zostal wykonany przez przyszlego najemcy po uplywie obowiC}.Zywania 
umowy o remont, co zostalo potwierdzone w protokole odbioru robot; 

2) przyszly najemca nie posiada zaleglosci z tytulu oplat, o kt6rych mowa w § 5 ust. 11 
i ust. 12; 

3) przyszly najemca nie posiada zaleglosci z tytulu biei:qcych nalei:nosci; 
4) przyszly najemca uiscil kary umownq, o kt6rej mowa w § 5 ust. 13. 
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§8 

1. Bytomskie Mieszkania prowadz'} ewidencjy lokali zakwalifikowanych jako lokale 
do remontu na koszt wlasny przyszlego najemcy. 

2. Bytomskie Mieszkania prowadz'} ewidencjy zawartych um6w o przeprowadzenie remontu 
lokalu na koszt wlasny przyszlego najemcy. Ewidencja winna w szczeg6lnosci zawierac 
niezbydne informacje o dacie zgloszenia lokalu do Bytomskich Mieszkan, terminie ujycia 
lokalu na wykazie adresowym wolnych lokali przeznaczonych do remontu na koszt 
wlasny przyszlego najemcy, terminie rozpoczycia oraz zakonczenia umowy, wydluzeniu 
czasu trwania umowy. 

Rozdzial2 

§9 

1. Z najemc(}. lokalu, kt6ry wnioskuje o przyl(!czenie lokalu, jego czysct, pomieszczenia 
niemieszkalnego lub jego czysci zawierana jest umowa dotycz(!ca przeprowadzenia 
remontu na koszt wlasny przyszlego najemcy. 

2. Koszty prac remontowych ponosz(! najemcy i nie przysluguje im roszczenie o zwrot lub 
dokonan.ie ich rozliczenia. 

3. Umowy o remont zawiera siy na czas oznaczony, nie dluzszy niz 12 miesiycy, licz'}c 
od daty jej zawarcia. 

4. Integraln'} czysc umowy o remont stanowi zakres rzeczowy koniecznego do wykonania 
remontu wraz ze wskazaniem wyposazenia technicznego wymaganego do uzupelnienia, 
obejmuj'}cy prace po wykonaniu kt6rych lokal, jego czysc, pomieszczenie niemieszkalne 
lub jego czys6 bydzie nadawac siy do przyl(!czenia i zasiedlenia. 

5. W okresie obowi(!zywania umowy o remont Bytomskie Mieszkania kontroluj'} przebieg 
prac remontowych w lokalu oraz terminowosc regulowania naleznosci wynikaj'}cych 
z zawartej umowy. 

6. W celu potwierdzenia stopnia zaawansowania i realizacji prac oraz wywi'}zywania 
siy przez przyszlego najemcy z warunk6w zawartej umowy o remont, Bytomskie 
Mieszkania przeprowadzaj'} oglydziny lokalu, z kt6rych sporz'}dza siy protok6l, 
zawieraj'}cy opis zaawansowania realizacji umo\Vy o remont: 
1) pierwsze oglydziny po uplywie piyciu miesiycy, licz'}c od daty zawarcia umowy; 
2) drugie oglydziny po uplywie dziewiyciu miesiycy, licz(!C od daty zawarcia umowy. 

7. Niezaleznie od oglydzin lokalu, o kt6rych mowa w ust. 6, Bytomskie Mieszkania 
S'} uprawnione do przeprowadzania kontroli dotycz(!cej przebiegu i stopnia 
zaawansowania prac remontowych w lokalu przez caly okres obowi'}Zywania umowy 
o remont. 

8. W przypadku stwierdzenia, w trakcie pierwszych oglydzin, ze realizacja umowy o remont 
nie zostala rozpocz~tta, Bytomskim Mieszkaniom przysluguje prawo natychmiastowego 
rozwi(!zania umowy o remont. 

9. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach, niezawinionych przez przyszlego najemcy, 
Bytomskie Mieszkania, na uzasadniony pisemny wniosek przyszlego najemcy, mog(}. 
wyrazic zgody na rozwi'}zanie umowy o remont za porozumieniem stron. 

10. W przypadku niewykonania remontu w terminie 12 miesiycy od daty zawarcia umowy 
o remont, Bytomskie Mieszkania, w uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek 
przyszlego najemcy, zlozony przed uplywem terminu obowi(!zywania umowy, 
uwzglydniaj(}.c stopien zaawansowania realiza~ji umowy o remont, mog(}. wyrazic zgody 
na przedluzenie czasu trwania umowy o remont na okres nie dluzszy niz 12 miesiycy. 
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11. W okresie obowieyzywania umowy o remont, przyszly najemca jest zobowieyzany uiszczac 
oplaty za: 
1) dostawcr wody i odprowadzenie sciekow; 
2) abonament za wodomierz glowny; 
3) centralne ogrzewanie i podgrzanie wody; 
4) wynagrodzenie za korzystanie z lokalu w wysokosci bcrdeycej rownowartosciey 

czynszu, jaki bylby obowieyzany placic najemca tego lokalu, z zastrzezeniem pkt 5; 
5) w przypadku przyleyczania pomieszczenia niemieszkalnego - wynagrodzenie 

za korzystanie z pomieszczenia w wysokosci oplaty eksploatacyjnej wystcrpujeycej 
w danej nieruchomosci. 

12. W przypadku rozwieyzania umowy o remont z przyczyn lezeycych po stronie przyszlego 
najemcy lub uplywu terminu obowi'!zywania umowy o remont i niewykonania remontu 
lokalu w pelnym zakresie, zajmuj'!CY lokal bez tytulu prawnego jest zobowi'!zany 
do zaplaty odszkodowania za korzystanie z lokalu w wysokosci bctd'!cej rownowartosciey 
czynszu, jaki bylby obowi'!Zany placic najemca tego lokalu. 

13. Po zakonczeniu remontu lokalu, jego czcrsci, pomieszczenia niemieszkalnego lub jego 
czcrsci zawierany jest aneks do umowy najmu dotychczas zajmowanego lokalu 
zwicrkszaj'!CY powierzchnicr tego lokalu o powierzchnicr przyleyczon'!. 

14. Zawarcie aneksu nasteypi po potwierdzeniu przez Bytomskie Mieszkania: 
1) wykonania remontu przez przyszlego najemccr zgodnie z zakresem rzeczowym, 

co zostanie potwierdzone protokolem odbioru robot; 
2) prawidlowej realizacji przez przyszlego najemccr postanowien umowy o remont; 
3) niezalegania przez przyszlego najemccr z zaplatey oplat, o ktorych mowa w ust. 11 

oraz oplat za dotychczas zajmowany lokal. 
15. Bytomskie Mieszkania mog'! wyrazic zgodcr na zawarcie aneksu, o ktorym mowa 

w ust. 13 z osob'!, ktora nie zachowala terrninu wykonania remontu, lecz wykonala prace 
rem onto we po terrninie okreslonym urn ow'!, jezeli spelnione zostaly nastcrpuj'!ce warunki: 
1) remont zostal wykonany przez przyszlego najemccr po uplywie obowi'!zywania 

umowy o remont, co zostanie potwierdzone w protokole odbioru robot; 
2) przyszly najemca nie posiada zaleglosci z tytulu oplat, o ktorych mowa w ust. 11; 
3) przyszly najemca nie posiada zaleglosci z tytulu biez'!cych naleznosci za dotychczas 

zajmowany lokal. 

§ 10 

1. Jezeli w wyniku podzialu lokalu mieszkalnego powstan~ lokale samodzielne, koszty robot 
wynikaj'!cych z podzialu ponosi wnioskuj'!CY o podziallokalu. 

2. Jezeli zwolniona czcrsc lokalu zostanie przyl'!czona do innego lokalu mieszkalnego, 
koszty robot wynikaj'!cych z podzialu i przyl'!czenia ponosi wnioskuj'!CY o przyl'!czenie. 

3. Osobom, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 nie przysluguje roszczenie o zwrot poniesionych 
kosztow lub dokonanie rozliczenia wykonanych robot. 

4. Zakres robot, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 jest kazdorazowo zatwierdzany przez 
Bytomskie Mieszkania i wymaga protokolarnego odbioru wykonanych robot przez 
Bytomskie Mieszkania. 

Oprac. E. Swida y 
25 .05 .2020 r. 
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