
I WOJT GMINY POPIELOW ZARZADZENIE NR oofio/fc? /2011
Wojta Gminy Popielow
z dnia #?.. kwietnia 2011 r.

w sprawie ustalenia stawek z tytulu dzierzawy i najmu gruntow i lokali
stanowia^cych wlasnosc Gminy Popielow

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorza^dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pozniejszymi zmianami), w zwia^zku z
art.25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2010 r. Nr
102 poz. 651 z pozn. zm.) oraz uchwaty Nr XVI/109/08 Rady Gminy Popielow z dnia 21.02.
2008 r. w sprawie okreslenia zasad nabywania, zbywania, obcia^zania nieruchomosci
gruntowych stanowiqcych wlasnosc gminy Popielow oraz ich wydzierzawiania i
wynajmowania na okres diuzszy niz 3 lata (z pozn. zm.), zarzajdza si§ co nast^puje;

§1-«

1. Ustala si? minimalne stawki czynszu najmu ( dzierzawy) lokali uzytkowych
i pomieszczen gospodarczych oraz budynkow gospodarczych stanowiq,cych wlasnosc
Gminy Popielow w kwocie netto za 1 m2 powierzchni uzytkowej:

a) lokale uzytkowe pod dzialalnosc podstawowej opieki zdrowotnej - 3,50 zl/m2/
miesi^cznie/ powierzchni uzytkowej lokalu ,pomieszczen przynaleznych i wspolnych ;

b) lokale uzytkowe pod gabinety stomatologiczne i apteki - 7,00 zl/m2/
miesi^cznie /powierzchni uzytkowej lokalu ,pomieszczen przynaleznych i wspolnych ,

c) inne lokale uzytkowe -pod dzialalnosc gospodarcza^ komercyjna^ - 14,00 zl/m2/
miesi^cznie /powierzchni uzytkowej lokalu

d) garaze , komorki i budynki gospodarcze wolnostojajse - 1,00 zl/m2/
miesi^cznie /powierzchni uzytkowej lokalu ,

e) garaze , komorki i budynki wolnostojape na nieruchomosciach komunalnych objejych
najmem lokali mieszkalnych - 0,70 zl/m2/
miesi^cznie/powierzchni uzytkowej ,

2. Powyzsze minimalne stawki czynszu obowiajzuja^ dla umow zawartych po dniu wejscia
w zycie niniejszego Zarzajdzenia za wyjatkiem minimalnych stawek wymienionych w §1
ust.l pkt.e ktore b^dq. stanowily podstaw^ do aktualizacji stawek za uzytkowanie garazy,
komorek i budynkow gospodarczych uzytkowanych przez najemcow , ktorzy maja
umow? najmu lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy .

§2.

1. Ustala si? nast?pujajce minimalne stawki czynszu dzierzawnego za grunty be_dajce
wlasnoscia_ gminy w kwocie netto :
a) za dzierzaw? gruntu przeznaczonego pod dzialalnosc produkcyjno-skladowa_ na terenie

gminy za 1 m2 - 1,00 zl miesi?cznie,

b) za dzierzaw? gruntu na realizacj? urzajdzen infrastruktury technicznej na cele
komercyjne - za 1 m - 5,00 zl miesie_cznie,



c) za dzierzaw^ gruntu na terenach rekreacyjnych pod dzialalnosc zwiajzanq. z uslugami
gastronomicznymi i turystyk% (kioski, stragany) - 1 m - 5,00 zl miesi^cznie,

d) za zajmowany plac pod wesole miasteczko - 350 zl za jeden dzien,

e) za dzierzaw^ gruntow na cele rolnicze :
• o powierzchni do 0,1000ha - 0,08 zl rocznie ,
• o powierzchni do 0,1000ha do 0,5000 ha - 0,06 zl rocznie ,
• o powierzchni powyzej 0,5000ha - 0,04 zl rocznie ,

f) za dziatki przydomowe (ogrodki przydomowe ), uzytkowane przez najemcow ktorzy
maja^umow^ najmu lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy - 0,02 zl/m '
miesi^cznie,

g) za dzierzaw? gruntu na ogrodki przydomowe - 0,02 zl/m2/ miesi^cznie,

h) za dzierzaw? gruntu dla pod zbiornikami wodnymi (bez wzgl^du czy dzialka
obejmuje cze^c zbiornikalub caly zbiornik) -0,03 zl/m2 rocznie,

i) za dzierzawe^ terenow zielencow i terenow zieleni urza^dzonej - 0,05 zl / m2 rocznie ,

j) za umieszczenie reklamy - 15,00 zl za pierwszy m2 powierzchni reklamy oraz - 5,00
zl za kazdy nast^pny m2 miesi^cznie.

2. Powyzsze minimalne stawki czynszu obowiajzuja^ dla umow zawartych po dniu
wejscia w zycie niniejszego Zarzajdzenia za wyjajJdern minimalnych stawek
wymienionych w §2 ust.l pkt.f -ktore b^da^ stanowily podstaw^ do aktualizacji
stawek za uzytkowanie dzialek przydomowych (ogrodkow przydomowych)
uzytkowanych przez najemcow.

§3.

1. Stawki oplat z tytulu czynszow okreslone w § 1 - § 2 podlegajq. corocznie waloryzacji o
wskaznik wzrostu cen towarow i uslug ogloszony przez Prezesa GUS .

2. Do stawek oplat z tytulu czynszow okreslonych w § 1 - § 2 doliczony zostanie nalezny
podatek VAT .

§4.

Zarzajdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania - z moca^ obowia^zujajca^ od 01.05.201 Ir.

jski
,- v

II \a

r

razyn
Op-


