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wyszukiwarka
Rozwiń Zamknij

Wpisz szukaną treść

Godziny pracy Spółdzielni:

poniedziałek - 7:30 do 16:30 
od wtorku do czwartku - 7:00 do 15:00 
piątek - 7:00 do 14:00

Sprawdź jak do nas dojechać  Wpisz szukaną treść

Aktualności

Lokale do wynajęcia

Mieszkania na sprzedaż

Zamiany lokali

Przetargi

Grunty do wynajęcia

Remonty i inwestycje

KOMUNIKATY EBOK
GDZIE CO ZAŁATWIĆ /

DRUKI DO POBRANIA
OFERTA

O nas

Kontakt

Prawo

Walne zgromadzenie

Działalność społeczno-kulturalna

Komunikaty

eBOK

Gdzie co załatwić / druki do pobrania

Oferta

O NAS KONTAKT PRAWO WALNE ZGROMADZENIE DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-KULTURALNA
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Lokale do wynajęcia

 2022-11-09

OFERTA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO W KSIĄŻU WLKP. PRZY UL. NOWOMIEJSKIEJ 24/11

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Śremie oferuje do wynajęcia lokal mieszkalny położony przy ul. Nowomiejskiej 24/11 w Książu Wlkp., o powierzchni użytkowej

62,40 m2, znajdujący się na II piętrze, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Lokal wyposażony jest w instalacje: gazową, elektryczną, sanitarną,

c.o.

Warunki najmu:

Najem wyłącznie na cele mieszkalne,

Umowa na czas określony na okres 1 roku, z możliwością przedłużenia,

Opłata za najem wynosi 10,00 za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu + koszty związane 

z eksploatacją lokalu (tj. m. in. za zużycie wody, centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, śmieci)

Kaucja zabezpieczająca najem w wysokości 4.000,00 zł – obowiązek wpłaty najpóźniej w dniu zawarcia umowy najmu.

Wnioski pisemne wraz z oświadczeniem na druku Spółdzielni należy składać na adres:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Śremie

63-100 Śrem ul. Chłapowskiego 7

Druk oświadczenia dostępny jest tutaj lub w BOL w siedzibie Spółdzielni.

We wniosku należy podać:

imię i nazwisko, nr pesel, nr telefonu do kontaktu oraz adres aktualnego miejsca zamieszkania i planowaną liczbę osób (ich wiek i pokrewieństwo) do wspólnego

zamieszkania w lokalu.

Do wniosku należy dołączyć:

aktualne zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach osoby ubiegającej się o najem (nie starsze niż 1 miesiąc);

Przetargi na dostawy i usługi

Pomoc społeczna

Rezerwacja wizyty
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Dodatkowych informacji udziela dział członkowski Spółdzielni od pon. do pt. w godzinach pracy Spółdzielni pod nr tel. 61 28-48-500 wew. 534 lub 523.

Lokal mieszkalny można obejrzeć po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem działu członkowskiego.

Wniosek nie zawierający ww. danych lub dokumentów oraz złożony przez osobę posiadającą zaległe zobowiązania �nansowe nie będzie brał udziału w procedurze

ustanowienia prawa najmu do ww. lokalu.

Spółdzielnia zastrzega, że ma prawo odwołać w każdej chwili niniejszą ofertę.

 POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ  LISTA AKTUALNOŚCI 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Śremie

ul. D. Chłapowskiego 7

63-100 Śrem

projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - FSI
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