
Uchwała  Nr XV/ 217 /2004
Rady Gminy Pawłowice

z dnia  12 marca 2004r.

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  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 obciążania 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

Ustalić  minimalne stawki netto   czynszu za oddanie  w dzierżawę gruntów stanowiących mienie  gminy:
1.    Za grunty przeznaczone na cele rolnicze : do 20 arów     -  6,00 zł  na rok

     powyżej 20 arów -  0,30 zł za 1 ar na rok
2.     Za grunty przeznaczone na cele nierolnicze:
a) wydzierżawione na imprezy widowiskowe , rozrywkowe  (karuzele, wesołe miasteczka, cyrki) 

      - 100,00 zł/ za  dobę
b) wydzierżawione pod działalność handlowo - usługowo - produkcyjną oraz garaże  o powierzchni  użytkowej :
       do 100 m2             - 0,50 zł /m2   miesięcznie,

za każdy następny metr  powyżej  100 m2                                 - 0,20 zł /m2  miesięcznie
c) wydzierżawiona na inne nie związane z działalnością komercyjną ani produkcją rolną ( droga dojazdowa do działki,

 czasowe zajęcie terenu)            - 0,40 zł /m2  rocznie
wydzierżawione pod urządzenia  związane z doprowadzaniem

lub odprowadzaniem prądu elektrycznego i telekomunikacyjne ( np.
stacje transformatorowe , szafy dostępowe) 

  - 2,00 zł /m2 miesięcznie
e)  wydzierżawione jednorazowo pod działalność handlową towarzyszącą  imprezie   plenerowej ( np. stragan ) 
                                            - 2,00 zł /m2 za dobę
f)  zajęte pod działalność usługowo - rolniczą - 0,10 zł/m2  miesięcznie

§ 2

Ustalić   następujące minimalne stawki  netto najmu za budynki i lokale  użytkowe stanowiące mienie  gminy:
a)  za budynki lub lokale  użytkowe zajęte pod działalność  usługowo- rolniczą       
      - 0,10zł /m2 miesięcznie
b)  za lokale  użytkowe zajęte pod działalność związaną z ochroną zdrowia
         - 2,00 zł/m2 miesięcznie
c)  za pomieszczenia  magazynowe  i lokale usługowo-handlowe   - 5,00 zł /m2 miesięcznie
d)  za garaże          - 2,00 zł /m2 miesięcznie
e)  za  budynki gospodarcze       - 2,50 zł /m2 miesięcznie
f)   za  lokale biurowe        - 4,50 zł /m2 miesięcznie
g)  pozostałe  pomieszczenia  i lokale  na działalność nie wymienioną wyżej :

- 3,00 zł /m2 miesięcznie

§ 3

Ustalić minimalne stawki netto  za nieruchomości zabudowane :
a) budynkami Ochotniczych Straży Pożarnych       -  20,00 zł miesięcznie
b) pod działalność związaną z ochroną zdrowia                -  2,00 zł/ m2 powierzchni budynku

miesięcznie



§ 4

Ustala się zasadę , że w przypadku oddawania nieruchomości  stanowiących mienie gminne  w najem lub dzierżawę
na podstawie przetargu  , cena wywoławcza nie może być niższa od stawek  określonych w  § 1, 2 i 3 . Uzyskana w
wyniku przetargu  wysokość  stawek czynszu obowiązuje w pierwszym roku  trwania najmu lub dzierżawy. Zasady
czynszu  na okresy  dalsze , w tym jego  ewentualnej waloryzacji  , określa  umowa najmu lub dzierżawy  zawarta w
wyniku przetargu .

§ 5

W sytuacji jeśli Wójt wydzierżawi ( wynajmie)  mienie na podstawie § 5  ust. 3 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,  wówczas nie ma obowiązku stosowania minimalnych stawek  przyjętych niniejszą uchwałą .

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 8

Traci moc uchwała Nr III/37/02 Rady Gminy Pawłowice z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie :ustalenia stawki
minimalnej czynszu najmu pomieszczeń dla Niepublicznych Zakładów  Opieki Zdrowotnej .


