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POROZUMIENIE
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zawartew dniuź0grudnia2013rokupomiędzyPowiatemSłupskimreprcZentowanym
pżef:
- Przewodniczącego
1) Sławomira
Ziemianowicza
ZarząduPowiatu
- CzłonkaZarząduPowiatu,
2) AndżejaBuego
zwanymdalej ',Właścicie1em'.'
a
PowiatowymInspektoremNadzoru Budowlanego- MałgorzatąKlemińską zwanym w tleści
porozumienia,'Korzystaj
ącym'''

$1
jest okeślenie
porozumienia
Przedmiotem
zasad:
1) korzystania
z pomieszczeń
oznaczonych
NI^31'32,33 oraf 301 (wrazz pomieszczeniem
gospodarczym)
powierzchni77'40m' znajdujących
o łącznej
sięna pańerzei poddaszubud}nku
przy ul. SzalychSzeregów14w Słupsku,
2) ponoszeniakosztóWeksp]oatacjipomieszczeń,opłatza usługitelekomunikacyjne
oraz usług
świadcfenia
dostępudo sieciInternet,
3) parkowania.

s2
Koźystającyuprawnionyjest do bezpłatnego
korzystaniaz pomieszczeńokeślonychw $ l
pkt.I zpźez|\aczeniem
na działalność
PowiatowegoInspęktolatu
NadzoroBudort1anego'
2. właściciel
możezaządaćzwrotupomieszcfeńf 3 miesięcznym
wyprzedzeniem.
3 . Kożystającymoże zrezygnowaćz da1szegokożystaniaz pomieszcfeńz 1 miesięczn1m
$l.przedzeniem.
$3

t . Pomieszczenia,
o którychmowaw $ l pkt.1znajdująsięw posiadaniuKorzystającego'
2 . Korzystającyoświadcfa,
żeprzedmiotokeślonyw s l pkt.l jes1dostosowany
do j egopotrzeb.
3 . W prz1padkuzamiarupŹeplowadzeniaplac remontowychw pomieszczeniach,
o którychmowa

w $ 1 pkt'1' Korzystającyzobowiązanyjest uzyskaćzgodęWłaściciela
oraz Wojewódzkiego
KonserwatolaZab}'tkóww Gdńsku oddziałw Słupsku'

s4
l ' Korzystającyzobowiązujesię ponosićkosztyzwiązanez eksploatacją
pomieszczeń'ob]iczane
na
podstawiewskaźnikaużywanejpowieżchni do powierzchni całkorł'itejbudynku wg faktycznie
poniesionychkosfów przezwłaścjciela
z t}.tufu:
- ogrzewaniabudynku,
. zużyciawody,
- Wywofuodpadówkomuna]nych,
- zużyciaenelgiielektrycznej,
- sprzątania
i konserwacji2' KorzystającyfobowiĄZujesię ponosić koszty związanez ochronąbudyŃu obliczanena
podstawiewskaźnikaużywanejpowieŻchni do powierfchni całkowjtejwg poniesionych
kosf ów pżez właściciela.
3. Korzystającyzobowiązujesię ponosić koszty związane z opłatamiz t}tufu kożystania
i usługświadczenia
dostępudo sieciIntemet.
z usługtelekomunikacyjnych
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4. Koszty,o któIychmowaw ust.l,2 i 3 będątegulowane'na
podstawiefakturywystawionejprzez
Właściciela,
płamejw terminie14dni od dniaotrzymania.
Ą5
Właściciel
jednęgop'ojafdusłuŹbowego
zezwalana parkowanie
na tereniewewnętlznego
parkingu
buĄ1ku-p1zyul. SzarychSzeregów14 w słupsku,z wyłąńniem dni, w których dŃ"j;.:;
sesjeRady Powiatusłupskiego'
$ó
KoŹystający zapewnia, żębędzie uŻ1yw^ł
przedmiofuporozumieniazgodnie z jego przeznaczeniem
i nie oddado użFłanialub nie podnajmieosobomtzecim

s7
Po zatończeniu okesu kożystania Korzystającyobowiązanyjest zwTócić właścicielowipĘedmiot
porozumieniaw stanienie pogorszonym- bez wezwernia.
$8
Właściciel
możerozwiązać
porozumienie
w przypadku,gdy Korzystający:
l) uŻyw.a
pżedmiotuporozumienia
w sposóbpociągający
za sobąjego.znaczne
zrriszczenia,
albo w
sposób niezgodnyz ptzeznaczert|em;
2) dopuszczasię zwłokiz zżpłatązAkosztyutrz}'rnaniaprzedmiofuporozumieńa;
3) pornieszczenia
porozumienia
stająsięniezbędne
do realizacjiustawowychzadń powiatu.

se
Zmiany, uzupełnienia omz jakiekolwiek oświadczeniaskładane pŻez sgony w związku
z niniejszymporozumieniem
winnybyćdokonanena piśmie
pod rygoremnieważności.
$ l0
Porozułnienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplalzacl! z czego 2 egz.
dla
Właściciela
i l Korzystającego'

s 11
Porozumieniewchodziw życiez dniemzawalcią z mocąobowiązującą
od dnla l stycznia2014
roku do dnia 31 grudnia2014roku

','l'rr]tgtfrĘ}TćJĄCY
)|i::i''
z a l , ) - \ C)\r''lLAŃ ĘG o

S']
;.; ,i ; j1 }Ą

\
n)s
ty
"'
u,..

sila

A

wŁAŚcIc]EL
wtoBSl'A

IiTA

