
Uchwała nr 1751312017

Zaządu Spółdzieln i Mieszkaniowej,,FAM PA"
w Jeleniej Górze

z dnia 27.12.2017 roku

Dotyczy: uchwalenia wysokości stawek opłat za dzierŻawę gruntu pod garaŻe, altany,
komórki, wiaty i inne obiekty posadowione na działce nr 12114'

Podstawa: Statut Społdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA'w Jeleniej Górze, $ 48 ust.1.

Pkt 171.

s1

z uwagi na wieloletnie, samowolne i wyłączne korzystanie przez niektórych
mieszkańcow z wydzielonych przez siebie z nieruchomoŚci Społdzielni terenÓw,
w celu zagwarantowania zwrotu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem
nieruchomości stanowiącej niezabudowaną budynkami mieszkalnymi działkę gruntu
numer 12114 przy ulicy Wojewódzkiej 5 w Jeleniej Górze, postanawia się:

s2

1' UregulowaĆ stan prawny posadowionych na działce nr 12114 garaŻy, altan,
komórek, wiat i innych obiektów poplzez zaproponowanie ich wyłącznym
uzytkownikom zawarcia z dniem 01 marca 2018 roku umowy dzieżawy gruntu na
warunkach finansowych wskazanych w ustępie 2. niniejszego paragrafu oraz W s4'

2. Ustanowić stawki netto opłat z tytułu dzierŻawy gruntu pod garażami i innymi
obiektami posadowionymi na działce nr 12114 w następujących wysokościach:

1) dla garaŻy i budynkow murowanych

2) dla innych garaŻy, altan, komórek, wiat itp'

- 1,65 złlmz miesięcznie

- 1,01 złlmz miesięcznie

3) indywidualne miejsce postojowe dla samochodu - 0,80 złlm2 miesięcznie

3. W przypadku braku zgody uzytkownika na zawarcie umowy dzierŻav,ty,
zobowiązać go do zwrotu zajętej części nieruchomości w terminie do dnia 01 marca
2018 roku.

4. Wyłączni uzytkownicy, którzy nie podpiszą umowy oraz nie zwrÓcą zajętej części
nieruchomości, będą od dnia 01 marca 2018 roku obciązani odszkodowaniem za
bezumowne korzystanie z gruntu według stawek określonych W s2 i s4
pomnoŻonych przez dwa.

s3

Wyszczególnione w s2 i s3 stawki opłat dotyczą zamieszkałych w budynkach
SpÓłdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA'' jej członków oraz ich małżonków



s4

1. Pozostali dzierŻawcy gruntu pod garaŻe murowane i inne oraz altany, komórki,
wiaty i inne obiekty zobowiązani są ponosić opłatę dodatkową ponad kwotę czynszu
dzierzawnego wskazaną W 52, w wysokości 2,8 krotności stawki kosztu ogólnego SM
,,FAMPA' za poprzedni rok, przypadającej na 1 m2 powierzchni wszystkich lokali
zarządzanych przez Spółdzielnię. Tak wyliczona opłata dodatkowa winna byó
naliczana od powierzchni dzierzawionego gruntu miesięcznie.
2. Dodatkowa opłata, o któĘ mowa w ust.1. dotyczy równieŻ członka Spółdzielni,
dzieżawiącego na terenach Spółdzielni grunt pod drugi i kaŻdy kolejny garaŻ, altany,
komórkę, wiatę i inny obiekt.

s5

Wyszczególnione W s2 i w $4 stawki opłat, będą obowiązywały od dnia 01 marca
2018 roku,

s6

Wyszczególnione W s2 i w $4 stawki opłat nie dotyczą dzierŻawy gruntu pod budynki
usługowe, której warunki regulują poszczególne, zawańe przez Spółdzielnię umowy
dzierŻawy'

s7

Uchwała wchodziw życie z dniem podjęcia.
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