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z dnia...

w sprawie okresowego obniienia czynszu za najem lokali uiytkowych stanowiqcych
wtasnofk Gminy Miasta Sanoka usytuowanych w obszarze miasta objqtym inwestycjami
drogowo-budowlanymi prowadzonymi przez Gminq Miasta Sanoka.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(0z.U z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z poin.zm.)
Zarzqdzam, co nastqpuje:

1. Wraia siq zgodq na obniienie czynszu najemcom lokali uiytkowych stanowiqcych
wtasnoit Gminy Miasta Sanoka usytuowanych w obrqbie ulic:
- Rynek,
- Plac Sw. Michata,
- Grodka,
- 3 Maja,
- Franciszkahska,
- Pitsudskiego, w tym Hali Targowej,
- Koiciuszki,
- Jagiellonskiej (od skrzyiowania z ul. Podgorze do ul. Koiciuszki)
- Grzegorza z Sanoka,
w zwiqzku z prowadzonymi przez Gminq Miasta Sanoka inwestycjami:
- rewitalizacja PI. Sw. Michata wraz z przylegtymi ulicami,
- budowa wielopoziomowego parkingu,
- wymiana sieci wodociqgowej ulice: Rymanowska, KoJciuszki, Jagiellohska
utrudniajqcymi prowadzenie dziatalnoJci w w/w lokalach.
2. Obniika czynszu, o ktorej mowa w ust. 1, moie zostaC udzielona najemcom, kt6rzy
udokumentujq spadek obrotow powyiej 20% w ciqgu trzech kolejnych miesiqcy
poprzedzajqcych ztoienie wniosku w stosunku do analogicznego okresu roku 2012,
w okresie od 1kwietnia do 31 grudnia 2013 r. na warunkach okreilonych w ust. 4 i 5.
3. W przypadku spadku nie przekraczajqcego 20% obrotow, obniika czynszu nie bqdzie
udzielana.
4. Obniiki czynszu udzielane bqdq w nastqpujqcej wysokoici:

Spadek obrot6w
Obniika czynszu
od 20% do 40%
10%
od 41% do 50%
15%
od 51% do 60 %
20%
od 61% do 70%
25%
powyiej 71%
30%
kwoty naleinego czynszu, na okres trzech miesiqcy liczony od pierwszego dnia
miesiqca w ktorym ztoiono wniosek.
5. Obniika czynszu za kolejny okres trzech miesiqcy bqdzie udzielona na wniosek
ztoiony w trybie okreSlonym w ust. 2 z tym, i e do czasu rozpatrzenia wniosku bqdzie
obowiqzywata obniika z poprzedniego okresu. Wniosek w tej sprawie najemca
winien ztoiyi na dwa tygodnie przed uptywem terminu obowiqzywania obniiki
czynszu.
Przepisy ust.2 i 3 stosuje siq odpowiednio.
6. W przypadku nie ztoienia przez najemcq wniosku o obniienie czynszu za nastqpny
3-miesiqczny okres, z uptywem okresu obowiqzywania obniiki nastqpi powrdt do
stawki czynszu obowiqzujqcej przed zastosowaniem obniiki.
7. Wstrzymuje siq podwyiki czynszu w lokalach o ktorych mowa w ust.1 wynikajqce
z wprowadzonych w umowach klauzul waloryzacyjnych, w okresie objqtym obnizka
czynszu.
§2

1. Niniejsze zarzqdzenie ma chara kter aktu kierownictwa wewnqtrznego.
2. Wykonanie zarzqdzenia powierza siq administratorowi zasobow Gminy Miasta
Sanoka - Zarzqdowi SPGM Spotka z 0.0. w Sanoku oraz Naczelnikowi Wydziatu
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Srodowiska i Zarzqdzania Kryzysowego Urzqdu
Miasta Sanoka.
§3
Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania z mocq od 1kwietnia 2013 r.

