Uchwała Nr VIII/60/2007
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 13 marca 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udostępniania lokali
uŜytkowych znajdujących się w obiektach Inkubatora Przedsiębiorczości i Centrum
Biurowo-Konferencyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) Rada Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr LVI/626/2006 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia
25 lipca 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu udostępniania lokali uŜytkowych znajdujących się
w obiektach Inkubatora Przedsiębiorczości i Centrum Biurowo-Konferencyjnego w Ostrowcu
Świętokrzyskim wprowadza się następujące zmiany:
1) w podstawie prawnej skreśla się wyrazy „ oraz Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 69/2001 z
dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do
pomocy de minimis ( Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 10, 13.01.2001 r.)”
2) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. ObniŜenie stawek podstawowych czynszu za wynajęcie lokali w obiekcie Inkubatora
Przedsiębiorczości przedsiębiorcom inkubowanym w pierwszym, drugim i trzecim roku ich
działania w Inkubatorze, określonych w załączniku nr 1, w stosunku do stawki podstawowej
czynszu za wynajęcie lokali w obiekcie Inkubatora innym przedsiębiorcom, stanowi pomoc de
minimis, której udzielenie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji
(WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do
pomocy de minimis (Dz. U. WE L 379/5 z 28.12.2006 r.)
3) w § 4 dodaje się pkt 22 w brzmieniu:
„22) Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego moŜe wyrazić zgodę na udostępnienie lokalu
uŜytkowego na rzecz podmiotu nie posiadającego statusu przedsiębiorcy, w przypadku braku
chętnych przedsiębiorców do prowadzenia działalności w ramach Centrum BiurowoKonferencyjnego i występowania wolnych lokali w budynku jeŜeli działalność statutowa
podmiotu jest zgodna z celem określonym w § 1. W takim przypadku wynajęcie lokalu
uŜytkowego następuje na zasadach określonych w niniejszej uchwale.”
4) w załączniku nr 2 do uchwały ust. 3 i 4 otrzymuje brzmienie:
„ 3. Za wynajęcie 1 m2 lokalu na II i III piętrze
4,50 zł/m2
4. Za wynajęcie 1 m2 lokalu o podwyŜszonym standardzie na II i III piętrze 6,50 zł/m2”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym, Ŝe § 1 pkt 1 i 2 mają
moc obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r.
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