
§rYKAZ NR 1312017

z dnta 16 paździetntka 2017 r.

Na podstawie art. 25, ust. 1 i art. 35, ust. 1 ustaw1, z dnia 21 sierpnia 1997t. o gospodarce nienrchomościamj wraz
z poŹniejszymi zmlanamj (t.i.Dr.U.z201,6t., poz.2147) oraz Uchrvały Nr XX/364/04 Radv N,Irasta Szczecina
z dr|.a 26 krvietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komrrnalnyml lokalami użvtkoqvmi (z późntejszymi zmianami)
Dyrektot Nliejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecirrie podaje do publicznej wiadomości, że ptzeznacza
do oddania w naiem do lat trzech, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,1okal rrżytkowv wg ruzej przedstawlonego
wJ'kazu:

l. Czynsz najmu ża lokal oddany w najem ustala się w u.ysokości iloczvnu powierzchni lokalu
i wylicl.towanej stawki.

2. Poza czynszem Naiemca ponosić będzie opłat\, za zużyte media (enefgia elektryczna, vl,rvóz odpadót,,
centfalne ogfzewanie, woda i kanallzacja, ciepła r,voda),

3. Do wyllcytowanego czynszu doliczony będzie podatek VAT w wl,sokości zgodnej z obowiązuią.l,^i
przepisami.

Czynsz należy wnosić w tetminie do dnia 21-go każdego miesiąca.

§7 ptzypadku gdyby w ttakcie wlrvieszenia wykazu lub przed przeptowadzeńem pfzetafgu stawki
wl.voławcze czynsnJ najmu uległy ręqzn|oryzac]i, pfzetarg zostanie przeprorvadzony wg nowych stalvek
wywo ł arvczych, b ez zmiany ninie j s z ego wykazu.

Umowy najmu za,watta zostanie ne czlts ozl,|^czol1y ttzy lata.

Lokal ptzejmu;e się w istniejąqlm stanie technicznym,

Najemca zgodnie z obowiązującymi zasadami jest płatnikiem podatku od nietuchorności.

§7ykaz wywiesza się na olrces 2L dni:

od dnia 16października 20t7 t. do dnia 07listopada2Ot7 t.
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