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Szczawna ZdroJU

ZARZĄDZENIE NR 45/2016
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU
z dnia 30 maja2016r'

w sprawie uśtaleniazaŚad i war Dków nłjmu lokrli użytkowych, stanowiącJch mi€nie komunrlne
ułteczności
Uzr|rowiskoweiGminy Szczawno-z-drój'w których r€ a lizowan€ będą uŚługispołGczne
publicznej.
Na podstawieań.30 ust.2 pk 3 ustawyz dnia 8 marca 1990r. o samofządziegminnym(tj' Dz' U' z 20ló r'
poz' Ą6 ze zm) onz $ 8 uchwaly Nf xLvII/13/o6 Rady Miejskiej w szczavłnie.zdrojn z dni^ 24'04'2006 r. w
sprawie zasart rł1.rrajmówaniana cele prowadzenia działalnościhandlowej, usługowej i gashonomiczncj lokali
uzytkowychorazgarazy'naterenieszczawna.Zdfoju,stanowiącychmieniekomunalne,zarządfasię,conastępuj€ :
mi€nie komunalne Gminy Szczawnos l. Ustala się zasady i warunki najmu lokali uż]tkowych, stanowiących
publicznej.
uĄteczności
Zdó' w których realizowane będąusługispołeczne
pubticznej. jako podstawowe zalicza się usfugi
s 2. Do usfug społ€ c znych użyteczności
l. promocjii ocbronyzdrowia;
2. pomocy społecmej;
3. edukacjipub|iczn€ j ;
4. kultury,kulnrryfizyczneii turystyki;
5. polityki prorodzinnej;
6' wspieraniaosób niepełnospraunych;
7' pŹeciwdziałaniube7robociu'
stopniu i na fóżnych zasada€h realizowane
s 3. Usfugi społeczneuż',tecmościpublicznej mogą być w różnym
l ' podmioty będąc€ częściąsektora publicznego;
2. podmioty zapewniające.laną usfugę.w tym podrniotyniekomercyjne organizacjepozarządoweora7
prz€ d siębiorstwaspołeczn€ .
ułteczności publicznej, n.e
s 4. w lokalach uż}tkowycb, plzeznaczonych na realizację usfug społecznych
zarobkowa.
będziepfowadzonadziałalność
będąusfugi społeczneuzyteczności
s 5. Usta|asię stawkęczynszu za najem loka|i,w których realizowane
publicznej:1,00z|/lmzPowierzchniużytkow€ i ne.to.
uż}'tkowe8o.
s ó. Najemca moż€ ubiegać się o pr'yznanie ulgi w opłacieza naj€m lokalu
obniżenielub o całkowitezwolnieniez opłatyubie8aćsiQ
o ulgę w opłacieza najem |oka|uuż}'tkowego,
mogą:
l. j€ d nostki zaliczanedo sektorafinanŚów publicznych,
2. org^nizacie nięza|iczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osią8ania zysku.
prowadzącedziałalność
wymienionąwli 2;
3. orgaiizatofz! imprez realizowanych na rzeEz Gminy lub odb}.wającychsię pod patronatem BurmistŹa
Szczawna-ZdroJu;

4. organiuatorzy imprez charytatywnych;
5. kluby i stowaŻyszenia' w tym sportowe' działając€ na terenieGminy szczawno.ZdlóJ'
6. organizacje osób niepełnosprawnych.
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ś7. Ulga w oplacio lub całkowitezwo|nieniez opłatyczynszowej mo8ą być prz}f\ranejedynie pod
wafunkiem'żepodmiotnajmujący|oka|uż}'tkowynie będziepobierałod uczestiików zajęćopłatza lealizowane
gospodarczej.
w nich zajęciai nie Ędzię ich łykorzystywałna celeprowadzeniadziała|ności
S 8, O przyznaniuulgi, zwolnieniuz oplatdecydujeBurmistrzSrcrawna-Zdroju,na pisernnywnioseknajemcy
lokaluużytkowego$ 9' Wykonaniezarządzeniapowierzasię Kięrownikowiwydziałucospoda*i Komunalneji Lokalovej.
g l0. zalząd.z€nie wcho.lzi w życie z dtriem podpisaniai podlega ogłoszeniuw Biuletynie lnformacji
Pub|icznejUźęduMieńkiego w szczawnie-Zdroju'
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