
ZARZĄDZENIE NR W.0050.4.2019
WÓJTA GMINY PRZESMYKI

z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie określenia wysokości stawek czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących mienie gminne

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) i art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z 2017 r. poz. 1509 oraz z 2018 r. 50 i 650) oraz Uchwały Nr 
XIV/108/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie określenia zasad nabywania, 
zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Przesmyki oraz ich wydzierżawiania lub 
najmu na okres dłuższy niż 3 lata nie wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy zarządzam co 
następuje:

§ 1. Ustala się. miesięczne stawki  czynszu  najmu  za  1 m²  powierzchni  lokali  użytkowych oraz garaży  
stanowiących własność Gminy Przesmyki w następujących wysokościach:

1) za wynajmowane lokale położone w miejscowości Przesmyki:

a) przy ul. 11 Listopada 13

- o  powierzchni 97,21m2  - 5,00 zł/m2

- o powerzchni 93m2   - 5,00 zł/m2

- o powierzchni 42,04 m2 - 5,00 zł/m2

b) przy ul. 11 Listopada 5

- o powierzchni 84m2  - 5,00 zł/m2

2) za wynajmowany lokal położony w miejscowości Łysów o powierzchni 57,02m2  - 5,00 zł/m2

3) za wynajmowany lokal położony w miejscowości Dąbrowa o powierzchni 106m2 - 5,00 zł/m2

4) za garaże  - 3,00 zł/m2

§ 2. Stawki wyżej określone są stawkami netto do których doliczony będzie podatek VAT według aktualnie 
obowiązujących przepisów na dzień wystawienia faktury.

§ 3. Zmiana wysokości czynszu najmu będzie dokonywana raz w roku, o średnioroczny wskaźnik cen 
towarów i usług konsumpcyjnych podawanych przez GUS za poprzedni rok kalendarzowy. Powyższe 
nie dotyczy sytuacji, gdy wskaźnik osiągnie wartość skutkującą obniżeniem kwoty czynszu najmu (deflacja), 
w takim przypadku kwota czynszu najmu nie ulegnie zmianie. 

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 33/2007 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 30 listopada 2007r w sprawie 
określenia miesięcznych stawek czynszu za najem 1m2 powierzchni lokali użytkowych stanowiących mienie 
gminne oraz zarządzenie nr 42/2008 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 5 grudnia 2008r w sprawie zmiany 
zarządzenia nr 33/2007 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 30 listopada 2007r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 lutego 2019r.
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