Informacja prasowa
tytuł: „Wypożycz Sobie Lokal” użytkowy od miasta nawet na 3 miesiące
data: 2015-02-25
26 lutego 2015 r. Fundacja Napraw Sobie Miasto zainauguruje projekt „Wypożycz Sobie
Lokal”. Jego celem jest złożenie w katowickim Urzędzie Miasta projektu regulacji prawnych,
które pozwoliłyby na krótkoterminowy wynajem miejskich lokali użytkowych oraz promocja
tego narzędzia.
Dokument, jeżeli zostałby przyjęty w zaproponowanym kształcie, umożliwi wynajem lokalu
użytkowego nawet do trzech miesięcy na dowolny pomysł komercyjny lub społeczny. Koszty
uzależnione byłyby od rodzaju pomieszczeń oraz od proponowanych działań. W
uzasadnionych przypadkach (niekomercyjnych) możliwe byłoby odstąpienie od czynszu
najmu i rozliczenie jedynie opłat za media. Podobne zarządzenie funkcjonuje w Warszawie
od maja 2014 r.
Prowadząc kampanię „Wypożycz Sobie Lokal” chcemy przybliżyć mieszkańcom i
użytkownikom Katowic temat pustostanów oraz wypromować projekt regulacji prawnych,
który docelowo z początkiem kwietnia zostanie złożony w Urzędzie Miasta. Aby pokazać
społeczne poparcie dla tej idei członkowie Napraw Sobie Miasto chcą zebrać pod nim jak
największą ilość podpisów.
Pierwsza okazja do złożenia podpisu nadarzy się w najbliższy piątek i sobotę (27 i 28
lutego) po godz. 18:00 w KATO-barze, ul. Mariacka 13.
Członkowie NSM będą tam czekać na osoby chcące wesprzeć projekt, a także odpowiadać
na pytania dotyczące pustostanów. O kolejnych okazjach, w trakcie których każdy będzie
mógł poprzeć inicjatywę, będzie można dowiedzieć się z wpisów na profilu Facebook'owym
(www.facebook.com/puste.katowice). Tam też znaleźć można wiele informacji na temat
pozostałych działań.
W piątek 27 lutego rusza strona internetowa „Wypożycz Sobie Lokal”
(puste.naprawsobiemiasto.eu), na której umieszczony będzie projekt regulacji prawnych,
wszelkie informacje dotyczące tego działania oraz mapa pustostanów, które są własnością
gminy.
Fundacja Napraw Sobie Miasto zajmuje się tematyką pustostanów od 2013 roku. Na
początku były to działania badawcze, których wynikiem była mapa katowickich pustostanów
(zarówno prywatnych jak i gminnych). Stworzono również listę dobrych praktyk, czyli
przykładów ponownego wykorzystania pustych przestrzeni w sposób trwały lub chwilowy.
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