Urząd Miasta
w Ostrowcu Świętokrzyskim

P – 8 – K23

Wersja XII

KARTA STANOWISKOWA
w sprawie:
NAJEM GARAŻY MUROWANYCH I PRZENOŚNYCH
(ul. Mickiewicza, Konopnickiej, Orzeszkowej, Os. Ogrody – ul. Polna, Kuźnia,
Siennieńska, Targowa)

1. Od czego mam zacząć ?
 Należy w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko Nr 15, złożyć podanie dotyczące
zawarcia lub przedłużenia umowy najmu, ze wskazaniem miejsca, położenia garażu
(ulica, obr., ark., nr działki)

2. Czy będę musiał płacić za wniesienie podania ?
PODANIE NIE PODLEGA OPŁACIE SKARBOWEJ

3. Jak długo muszę czekać na załatwienie sprawy ?
 Uzależniony jest od czasu uzyskania niezbędnych opinii - ok. 1 – 2 miesięcy

4. W jaki sposób sprawa zostanie załatwiona ?
 W trakcie załatwiania sprawy muszą zostać podjęte następujące działania:
Po złożeniu wniosku i uzyskaniu niezbędnych opinii sprawę przedstawia się
Prezydentowi Miasta w celu zajęcia stanowiska. W przypadku wyrażenia przez
Prezydenta Miasta zgody na wynajęcie gruntu zawierana jest stosowna umowa.
Dodatkowe informacje o trybie załatwienia sprawy można uzyskać w Wydziale Mienia
Komunalnego Urzędu Miasta, tel. (41)26-72-224.
O przebiegu załatwiania sprawy, Zainteresowany będzie informowany przez Wydział
Mienia Komunalnego lub informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta,
sala A, stanowisko 15.
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5. A czy to wszystko zgodne z prawem ?
 Podstawę prawną stanowią przepisy:
 Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875),
 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r.
poz. 2147 z późn. zm.),
 Uchwała Nr XXI/233/99 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 1999r. w sprawie stawek
czynszu najmu i dzierżawy za nieruchomości gruntowe Gminy Ostrowiec Św.
zmieniona uchwałą Nr XXXII/545/2000 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2000r.
oraz uchwałą Nr XLIII/733/2001 z dnia 30 października 2001r. i uchwałą
Nr VI/60/2003 z dnia 10 marca 2003r.,
 Uchwała Nr XXX/341/2005 Rady Miasta z dnia 14 lutego 2005r. w sprawie
określenia zasad wydzierżawiania, najmu, użyczania lub oddawania w użytkowanie
gminnych nieruchomości gruntowych.

6. O czym jeszcze muszę pamiętać ?
W przypadku zmiany danych wskazanych w podaniu prosimy o niezwłoczne zawiadomienie
Wydziału prowadzącego sprawę, za pośrednictwem Biura Obsługi Interesanta bądź
telefonicznie.
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