tĺchwałaNr XXXT (lsą)gz
Rady ľTiejskiej Zyrardowa
z dn1a 22 paźdzíernÍka1992 roku
sprawÍ-e zasad naJmu 1okal1 użytkowych w zasobach komunalnych.
Na.PodstawÍe art.18 ust.1 i art.7 ust.1 p\t.7 ustawy z dnLa
^

1,ý

8 marca 1990 roku o samorządzle terytoría1nym ( n".U.Nr i6 poiłz.95,
Nr J4 PoZ.199, Nr 4f l PoZ,"253) 1Nr-89 lqoŻ.bla'" lÓgl r Nr 4 poz.19)
uchwala s1ę co następuje

:

$1

awową czynszul najmu

30 tys.zł za 1

(

od-

podrłórka)

za lokale

m2 .
w

2.Stawka podstavrowa.ulega. zwiększe|iu o 30% za każde z urząd'zeri,
techniczny9h ,w-które lokal žostałwyposażony
Ínsta1ację wodno-kanal1zacy jną
urządzenía
!ťc
ínstalację C.o.
Ínsta1ację gazol^Ią
J.Stawka czynszu określonaw pkt. 1 może ulec zvliększeniu 1ub
zmnĺejszeniu w drodze inđywĺdualnychnegocJacji pomiędzy przyszłyn
3

użytkotłľ'rikiema

PGM.

$e

1.lÝymíenÍonew $ 1 stawkl opłat za lokale użytkowe mogĘ u1ec obn1żenÍu:
al ao 30% w odníesíeníudä wszystrnĺóň_""đ;ájeř"á"íäł.rnoścÍ
_ , uznany'ch za niezbędne d1a míasta.
đo20% w odn1es1eńiu
b/
organizácjÍ zawodowych i społecznych
-d_o
prowadzą.cych

nie

działalnośěĺgospodarczeJ.
2.ltlnioskÍ o obniżen1e starłek zalnteresowaní wínn1 składaó do PGM
3.DecyzJę w zakresíe obniżek stawek czvnszu pođejmuje
v U Zarząđlrĺtasta
w uzgodnieniu

z

KornÍsją Handlu 1

Usług i pbľĺ.

$j

iVo1ne lokale. użytkowe níezale żnie od ich pozyskanÍa wi.nny być
poddane przetargovri.
1,Z obowiązku prze!u|su ^wyłacza
się zwalnĺane loka1e, w których
đotychczaszatnrdniénÍ- deklaru;{- kontynuacaę-aáiäłár"ośc1
na
warunkach samodzielnego podmĺotú gnspôđ."cžego.
nkach dziaZanĺa oťaz niezbędnych
--"
com) w branżach uznanych zä
zenla m1asta'mogą być ogłoszone

3.\Ý przypadku nieodbycia Pię-pođe
IT przetaľgu na đany1okal , decyzJę w
jmuje póĺ w poroź"ňio.ĺůź_ żäiźĄaä^
.sprawíe przydziału 1oka1u
ľI1asta.

2

4.Decyzję o włączen1u lokalu z przetargu 1ub o przetargu
ogran1czonym p9dęjmuje ZarząđľĺÍastal^I porozumiénÍu z ľcl'ĺpo
zasięgn1ęciu opĺn1i Komisji Hanđlui Usług Rady }ĺíejskiejZyrardowa.
5.Đo przypadków określonych w

$2'

!,ĺ przypadku
'1

ust.2

maJą zastosowanie postanowíenĺa

S4

przejęcia pťzez najemcę loka1u

:

j- uzgodn íonym
.'lVymagającego b1eżącego remontu w zakres1e kon1ecznym
z wynajmującym obníżkaczynszu míesięcznego moŻe - łvynosĺě
do 30%

pťzez okres potrzebny do wycofanÍa póniesíonych kosżtów.
2.Zdewastowanegorwymagającego remontu kapÍta1nego t^r zakresíe
z wynajmującym rzniŻka czynszu m1ešięcznego może wynosíó
Yz899!ío.nym
đo1oo % przez okrěs pcjtŕzóuny
do u-yóofanía ponieśioňy"ń ŕó"źtoř.

$r

ľracÍnoc uchwała Nr xĺ/TI/7a/gl Rady M1eJskíej Zyrarđowaz
"czýnszu
9 1Ípca 1991 roku w spraw1e ustalenia stäwek

dn1a

za lokale

użytkowe w zasobach komunalnych.

$6

Iĺ/ykonan1e uchwały powĺerza stę Zarząd'ow1 M1asta.

$T
Uchwała wchodzí w życ1e z dnÍem ogłoszenia i zostanj.e umie szczona
-na tabllcy ogłoszeń Urzędu MieJskÍ.ego 1 Przedsi.ębiorst'" cóśpóáäřroĺ
It'Iíeszkaniowe

j.

Przewodnicząc

Rad y

Miejs

Míeczys

j

rđowa

abry1erĺícz

