
UCHWAŁA  Nr IV/ 31 /2007 
Rady Gminy Pawłowice 
z dnia 09 lutego 2007r. 

w sprawie: okre ślenia stawek wydzier Ŝawiania lub najmu maj ątku stanowi ącego własno ść 
Gminy Pawłowice. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz w związku z art. 4 ust. 1 
pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 poz. 43 z 1997r.             
– z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 5 ust 5 Uchwały Nr XV /216/2004 Rady Gminy 
Pawłowice z dnia 12 marca 2004r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciąŜenia 
nieruchomości stanowiących  mienie Gminy Pawłowice oraz ich wydzierŜawiania, najmu na okres 
dłuŜszy niŜ 3 lata oraz oddawania mienia w uŜyczenie – po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję 
Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala: 

§ 1 

Ustalić minimalne stawki netto czynszu za oddanie w dzierŜawę gruntów stanowiących mienie 
gminy: 
1.  Za grunty przeznaczone na cele rolnicze:  
- do 20 arów 8,00 zł na rok 
- powyŜej 20 arów 0,40 zł za 1ar na rok 
-  wydzierŜawione jako działki o charakterze rekreacyjnym 0,40 zł/ m2 rocznie 
2.  Za grunty przeznaczone na cele nierolnicze:   
a) WydzierŜawione na imprezy widowiskowe, rozrywkowe (karuzele, 

wesołe miasteczka, cyrki) 
200,00 zł/ za dobę 

b)  WydzierŜawione pod działalność handlową, usługowo-produkcyjną, 
garaŜe: 

 

- do 100 m2 powierzchni uŜytkowej 0,60 zł/ m2 miesięcznie 
- za kaŜdy następny metr powyŜej 100 m2 powierzchni uŜytkowej 0,30 zł/ m2 miesięcznie 
- pod garaŜe 1,00 zł/ m2 miesięcznie 
c)  WydzierŜawiona na inne nie związane z działalnością komercyjną ani 

produkcją rolną  (droga dojazdowa do działki, czasowe zajęcie 
terenu)  

0,50 zł/ m2 rocznie 

d) WydzierŜawienie pod urządzenia związane z doprowadzeniem lub 
odprowadzeniem prądu elektrycznego i telekomunikacyjnego        
(np. stacje transformatorowe, szafy dostępowe) 

5,00 zł /m2 
miesięcznie 

e) WydzierŜawione Jednorał  owo pod działalność handlową 
towarzyszącą imprezie plenerowej (np. stragan)   

5,00 zł/ m2 za dobę 

f)  Zajęte pod działalność usługowo -rolniczą  0,20 zł/ m2 miesięcznie 
g) Zajęte pod działalność na cele niezarobkowe organizacjom 

sportowym, społecznym i charytatywnym    
0,02 zł/ m2 rocznie 

h) WydzierŜawione pod działalność komercyjną jako pas drogowy   0,50 zł/m2 miesięcznie 

§ 2 

Ustalić następujące minimalne stawki netto najmu za budynki, lokale, tablice i urządzenia reklamowe  
na budynkach lub w ich wnętrzach stanowiących mienie gminy: 
a) Za budynki lub lokale uŜytkowe zajęte pod działalność usługowo – 

rolniczą   
0,20 zł/ m2 miesięcznie 

b)  Za lokale uŜytkowe zajęte pod działalność związaną z ochroną 
zdrowia. 
Dopuszcza się moŜliwość obniŜenia czynszu o 50% za 
pomieszczenia, które nie są wykorzystywane na gabinety lekarskie 
np.: piwnice, korytarze.    

2,5 zł/ m2 miesięcznie 

c)  Za lokale usługowo – handlowe 6,0 zł/ m2 miesięcznie 



d) Za garaŜe  2,5 zł/ m2 miesięcznie 
e)  Za budynki - lokale gospodarcze i magazynowe 3,0 zł/ m2 miesięcznie 
f)  Za lokale biurowe 5,0 zł/ m2 miesięcznie 
g) Pozostałe lokale na działalność nie wymienioną wyŜej 4,0 zł/ m2 miesięcznie 
h)  Za budynki lub lokale pod działalność na cele niezarobkowe 

organizacjom sportowym, społecznym i charytatywnym 
0,10 zł/ m2 miesięcznie 

i)  Za umieszczenie tablic i urządzeń reklamowych  10,00 zł/ m2  pow. 
reklamy miesięcznie 

§ 3 

Ustalić minimalne stawki netto za nieruchomości gminne zabudowane: 
a)  Budynkami Ochotniczych StraŜy PoŜarnych 30,00 zł miesięcznie 
b)  Pod działalność związaną z ochroną zdrowia 2,5 zł/ m2 miesięcznie 
c)  Pod działalność na cele niezarobkowe organizacjom sportowym, 

społecznym i charytatywnym  
5,00 zł miesięcznie 

§ 4 

Ustalić minimalną stawkę netto dzierŜawy za rurociąg wodny od ujęcia Górnośląskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów p.n. „Kąkol” do komory zlokalizowanej na terenie nkt cables 
w Warszowicach – 1 200,00 zł miesięcznie.  

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6 

1. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i ma zastosowanie dla nowo zawieranych umów  
    z  zastrzeŜeniem ust. 2. 
2. Zmianie stawek podlegają umowy dzierŜawy  zawarte na  okres 10 lat. 
 

§ 7 

Tracą moc: 
- uchwała nr XV/217/2004 Rady Gminy Pawłowice z dnia 12 marca 2004r. w sprawie: określenia 

stawek wydzierŜawiania lub najmu majątku stanowiącego własność Gminy Pawłowice, 
- uchwała nr XX/280/2004 Rady Gminy Pawłowice z dnia 22 października 2004r. w sprawie: zmiany 

uchwały nr XV /217/2004 Rady Gminy Pawłowice z dnia 12 marca 2004r. w sprawie określenia 
stawek wydzierŜawiania lub najmu majątku stanowiącego własność Gminy Pawłowice, 

- uchwała nr XXXIII/446/2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 24 marca 2006r. w sprawie: zmiany 
uchwały nr XV /217/2004 Rady Gminy Pawłowice z dnia 12 marca 2004r. w sprawie określenia 
stawek wydzierŜawiania lub najmu majątku stanowiącego własność Gminy Pawłowice    

 
 
 
 


