
       Zarządzenie Nr 136 /ZNB/ 2017
Prezydenta Miasta Słupska
   z dnia 27 lutego  2017 r.

w  sprawie  zmiany  zarządzenia  Nr  87/ZNB/2017  Prezydenta  Miasta  Słupska  z  dnia
10  lutego  2017  r.  sprawie  ustalenia  podstawowych  stawek  czynszu  najmu  lokali
użytkowych  i  innych  pomieszczeń  oraz  garaży  znajdujących  się  w  zasobach  Miasta
Słupska.

Na podstawie  art.30 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 446,  poz. 1579 i poz.1948)  oraz  § 9 ust.2 uchwały
Nr  XVII/229/11  Rady  Miejskiej  w  Słupsku  z  dnia  21  grudnia  2011r.  w sprawie  zasad
gospodarowania lokalami użytkowymi w mieście Słupsku

       zarządzam, co następuje:
      

  § 1.
W zarządzeniu  Nr  87/ZNB/2017  Prezydenta  Miasta  Słupska  z  dnia  10  lutego  2017  r.
w sprawie ustalenia podstawowych stawek czynszu najmu lokali  użytkowych i innych
pomieszczeń oraz garaży znajdujących się  w zasobach Miasta Słupska załącznik Nr 2
otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

                                                                                               
                                                  § 2.

Wykonanie  niniejszego  zarządzenia  powierzam  Dyrektorowi  Wydziału  Zarządzania
Nieruchomościami i Biznesu Urzędu Miejskiego w Słupsku i Prezesowi Przedsiębiorstwa
Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku.

                 
                                                           § 3.                                  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   

                                                                                          Z up. PREZYDENTA
                                                                                               Miasta Słupska 
                                                                                           Marek Biernacki
                                                                                          Zastępca Prezydenta
                                                                                          



                            Załącznik Nr 2
         do zarządzenia Nr 136/ZNB/2017
         Prezydenta Miasta Słupska

                   z dnia  27 lutego 2017 r.                   

Tabela  preferencyjnych stawek czynszu dla podmiotów otrzymujących najem lokalu 
w trybie bezprzetargowym.

Lp.  Rodzaj działalności
Stawka

za powierzchnię
lokalu do 50 m²

za jeden m²

Stawka
za powierzchnię
lokalu powyżej

50 m² do 100 m²
(za każdy kolejny

m²)

Stawka
za powierzchnię

lokalu
powyżej 100 m²

(za każdy kolejny
m²)

1

Działania statutowe 
organizacji 
społecznych, 
stowarzyszeń, 
związków 
zawodowych.
Działalność urzędów 
administracji 
państwowej, ogólnej 
i specjalnej

2,00 zł 3,00 zł 4,00 zł

2
Cele statutowe
związków 
wyznaniowych

4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł

3 Biura Poselsko- 
Senatorskie

10,00 zł 12,00 zł 15,00 zł

4 Partie polityczne 8,00 zł 10,00 zł 15,00 zł

Jednostki  pomocy  społecznej  oraz  organizacje  pozarządowe  w  rozumieniu  Ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujące zadania własne gminy,
na które otrzymały dotacje w otwartych konkursach ofert Miasta Słupska lub organizacje
pozarządowe posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego mogą otrzymać lokal
użytkowy nieodpłatnie, na działalność statutową na podstawie umowy użyczenia.

                                                                                        Z up. PREZYDENTA
                                                                                               Miasta Słupska 
                                                                                           Marek Biernacki
                                                                                          Zastępca Prezydenta
                                                                                    




