
§rYKAZ NR 6/2017
z dnta 10 kwietnia 2017 r.

Na podstawie 
^fi.25, 

ust. 1 i art. 35, ust. 1 ustaw1 z dnia 21 sierpnia 199]t. o gospodarce nienrclromoŚciarni rvraz
z późńejszymi zmianami (t.i. Dr.U. z2016r.,poz.2141), §4, ust. 5, llt. a) uclrlł,ał).rrr LXIII,/I1ó9,/Oó Radr,\Iiasta
szczec:tn z dnia 16 paździerńka 200ór. rv sprawie okreś]enia szczesółorrrych rvarrrrrkólv korzystania z nietuchorności
gminnvch przez miejskie jednostki organizacl,jne nie posiadające osobowości prarvrrei (Dz. Iln. \\'oj, Zach.
2008.108.2078 ,\vIaz z późnieiszr,mi zmiarrami) ofaż Oświadczerria Woli nr '/NIOSfuR/2O17 Ptezr-denta }Iiasta

Szczecit z dnia O] kwietnia 2017 r., Dyrektor Nlieiskrep1o Ośrodka Spornr, Rekreacji i Rehabilitacji rv Szczecinie
podaje do publicznej wiadornoścl, że posiada do rvr,najęci" rv tn"bie bezprzetargorn,m na zasaclzie kont1,'rruacji, na

okles tfzech lat, ]okal użyt[6w1. rvg niżej przedstarł-iorrego r.łr-kazu,

Czylsz najmu żź1 lokal oddanr- rv rrajen ustala się lv lłr,sokości iloczrrrrr porłlerzclrni lokalu i krotrrości stalvki

podstawolvei. \\,'1,sokość starł,kl podstalvolvej ustalana jest co roku przez rvłaścirrl, otgarr.

Poza czyrrszetl Najemca ponosiĆ będzie opła§ z^ ziż\|te media (energia elektn.czna, u,oda i karralrzacjii, rr,]rvóz

odpadów, centf alne ogrzerv,.rnie).

Do czynszu doliczorry będzie podatek \'ĄT w \\Tlsokości zgodlrej z obowiązu!ącr-mi przepisarni,

Czylsz należv rvnosić rv termirrie do dnra 21,go każdego miesiąca.

Umorva żostanie za\.v^fta nźl cżas oz1l^czofl\| - 3 1ata.

W przl,padku, gd}ó.v rv trakcie lr,r-rrłeszerria §],kaztr starvka poclstź1\\lo\va cz\:1l§ztl naimu uległa zmiarrie,

w umowie żlstosowana zostaflie rłprorvadzona norva starvka, bez potrzebt, zmiany niniejszego rłl'kazu.

Najemca lokalu użl,tkorvego, zgoclnie z oborviązującl-mr przepisarni, jest płatnikrem podatkir od ruenrclromo_(ct.
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§flykaz wywiesza się na okres żl dni:

od dnia 10 kwietnia20!7 r. do dnia 30 kwietnia2017
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