
Uchwała  Nr XIII / 167 / 2008  
Rady Gminy Pawłowice 

z dnia  14 marca  2008 r. 

w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/31/2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 09.02.2007r.  
w sprawie określenia stawek wydzierżawiania lub najmu majątku stanowiącego własność 

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 (tekst jednolity: Dz. U. z 1997r. Nr 9 
poz. 43 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 obciążenia 
nieruchomości stanowiących  mienie Gminy Pawłowice oraz ich wydzierżawiania, najmu na okres 
dłuższy niż 3 lata oraz oddawania mienia w użyczenie – po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję 
Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala: 

§ 1 

Uchyla się treść  § 1 w brzmieniu nadanym  uchwałą Nr IV/31/2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 
09.02.2007r. w sprawie określenia stawek wydzierżawiania lub najmu majątku stanowiącego własność 
Gminy Pawłowice.  

§ 2 

Wprowadzić do uchwały Nr IV/31/2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 09.02.2007r. w sprawie 
określenia stawek wydzierżawiania lub najmu majątku stanowiącego własność Gminy Pawłowice 
nową treść § 1 w brzmieniu: 
 
Ustalić minimalne stawki netto czynszu za oddanie w dzierżawę gruntów stanowiących mienie 
gminy: 
1.  Za grunty przeznaczone na cele rolnicze:  
- do 20 arów 8,00 zł na rok 
- powyżej 20 arów 0,40 zł za 1ar na rok 
- za grunty użytkowane jako ogrody warzywne, sadownicze lub 

mieszane o powierzchni nie większej niż 1000m2    
0,15 zł/m2 rocznie  

2.  Za grunty przeznaczone na cele nierolnicze:   
a) Wydzierżawione na imprezy widowiskowe, rozrywkowe (karuzele, 

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

b)  Wydzierżawione pod działalność handlową, usługowo-produkcyjną, 
garaże, parkingi: 

 

- do 100 m2 powierzchni użytkowej 0,60 zł/ m2 miesięcznie
- za każdy następny metr powyżej 100 m2 powierzchni użytkowej 0,30 zł/ m2 miesięcznie
- pod garaże, parkingi 1,00 zł/ m2 miesięcznie
c)  Wydzierżawiona na inne nie związane z działalnością komercyjną ani 

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

0,50 zł/ m2 rocznie 

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

2,50 zł/m2 miesięcznie 

e) Wydzierżawione jednorazowo 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, Ochotniczym Strażom 
Pożarnym    

0,01 zł/ m2 rocznie 



h) Wydzierżawione pod umieszczenie reklamy poza pasem drogowym 15,00 z/ m2 pow. 
reklamy miesięcznie 

i)  Wydzierżawione jako grunty leśne i nieużytki  20,00 zł za ha na rok 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  
 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie  do uchwały nr XIII/167/2008  dot.  zmiany uchwały Nr IV/31/2007 Rady Gminy 
Pawłowice z dnia 09.02.2007r. w sprawie określenia stawek wydzierżawiania lub najmu majątku 

stanowiącego własność Gminy Pawłowice. 
 
 
Za aktualizacją stawek wydzierżawiania lub najmu majątku stanowiącego własność Gminy Pawłowice 
przemawia: 
 
- różnice cenowe pomiędzy stawkami wydzierżawiania lub najmu majątku Gminy Pawłowice                

w porównaniu do sąsiednich miejscowości, 
 
- konieczność wprowadzenia nowych stawek, których brakowało w dotychczasowej uchwale tj.: za 

umieszczenie reklam poza pasem drogowym, za grunty użytkowane jako ogrody warzywne, 
sadownicze lub mieszane, za grunty pod parkingi, za grunty leśne i nieużytki.  
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