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§/YKAZ NR 1212017

z dnia 01 wtześnia 2017 r.

Na podstawie art.25, ust. 1 i att.35, ust. 1 ustaw1, z dnia 21 sierprua 1997r. o gospodarce niertłchomościami wraz
z późni.ejszyrr't zmjanami (t.j. Dz. U, z 201,6r., poz, 2147), §4, ust. 3 pkt. 1 uchwały nr LXIII/11ó9l06 Rady r\Irasta
Szczecjn z drlla 16 paździetńka 2006r. rv sprawie określenia szczegółowvch warunkólv korzr.stania z nieruchomości
gminnych przez mieiskie jednostki organizacvjne nre posiadające osobowości prawnej @z. IJrz. \Yo1. Zach.
2008.108.2078 wtaż ż późńejszvmi zmianami) oraz Oświadczenia Woli nr 14/N{OSRiR/2011 Prezydenta Nliasta
Szczecin z dlia 30 sierpnia 2017 r., Dvrektor Nlrejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i RehabiLitacji w Szczecinie
podaje do publicznej wiadomości, że posiada do uynajęęi2 w tnbie bezprzetargorwm, lokal uzyf|o1y1l wg niźej
przedstawronego w,kazu:

6.

Czynsz fl^jrrrLl z^ Iokal oddarr1, w naiem ustala się rv r,łysokości iloczt,nu powierzchni lokalu i krotności stawki
podstaworvej. §7ysokość stawki podstarvorvej ustalana iest co roku przez właściw1, org2n.

Poza czytszem Najemca ponosić będzie opłaty za zużyte media (energia elektryczna, .op-óz odpadów,
centra]ne ogrzewanie, woda i kanallzacja, ciepła woda).

Do czynszu doliczony będzie podatek \rAT rv rwsokości zgodnej z obowiązującr-mi przepisami.

Czynsz należv rvnosić w terminie do dnia 21-go kazdego mtesiąca.

\\klicytolvany czvnsz ulegać będzie corocznie podw1.)52eniu z dniem 01 sq,,cznia każdego roku kalendarzowego
w stopniu odpowiadajacvm rvskaźnikowi wzrostu cen detalicznl,ch towarórł, i rrsług konsumpcvinl.ch lv okresie
trzech pierwszych kwartałórv roku poptzedzającego podrłyższenie stawki, w stosunku analog,icznego okresu
roku rrbiegłego lub o sumę q,ch wskaźników, ieśli rv kolejnr.ch po sobie latach opła§, nie zostałJ,
zwalon,zowane. Podstarvę ustalenia rvskaźnika cen towarów i usług konsumpcl,jrrvch stanowi komunikat
pfeżesa GUS ogłoszonv w Dzienniku Urzędowvm Rzeczpospolitej Polskiej ,,Nlonitor Polski" lv terminie 15 dni

Po upłl'ułe trzeciego kwattału.

Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z oborviązrrjąc,vmi przepisami, jest płatnikiem podatku od nierrrchomości.

§/ykaz wywiesza §ię na okfes 21, dni:

od dnia 01wześnia20!7 r. do dnia 22wrueśnia2017 t.
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