
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 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 pkt. 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 i Komisję Działalności
Społecznej 

 

Rada Gminy Pawłowice
uchwala :

 

§ 1
Wprowadzić  do uchwały  Nr XV/217/2004 Rady Gminy Pawłowice z dnia 12 marca 2004r.  w sprawie: 
określenia stawek wydzierżawiania lub najmu  majątku stanowiącego własność Gminy Pawłowice 
następujące zmiany :

1. W § 1 pkt. 2 dodaje się literę  g)  o treści: 

„ g) zajęte pod działalność na cele  niezarobkowe organizacjom sportowym, społecznym i charytatywnym
0,02 zł /m2 rocznie”.

 

2.  § 2  otrzymuje brzmienie : 

„ Ustalić  następujące  minimalne stawki netto  najmu za budynki, lokale , tablice i urządzenia  reklamowe
na budynkach    stanowiących   mienie gminy  :

 

a)       za budynki lub lokale  użytkowe  zajęte pod działalność  usługowo-rolniczą

0,10 zł/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 

 

      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 urzadzeń  reklamowych                      

6,00zł m2 powierzchni  reklamy / miesięcznie 
 

 

 

 

 

3. W § 3 dodaje się literę c) o treści : 

„ c) pod działalność  na cele niezarobkowe organizacjom sportowym , społecznym                              
      i charytatywnym                                                                             5,00 zł  miesięcznie”.

 

 

§ 2
 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 3
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  01 stycznia 2005r. 


