
ZARZĄDZENIE NR W.0050.18.2019
WÓJTA GMINY PRZESMYKI

z dnia 15 lipca 2019 r.

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę pomieszczeń gospodrczych 
położonych w miejscowości Łysów stanowiących mienie gminne.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 i 1309) i art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z 2017 r. poz. 1509, z 2018 r. poz. 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492, 801 i 1309) 
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. Wprowadza się minimlne stawki czynszu za najem lub dzierżawę pomieszczeń gospodarczych,   
położonych w miejscowości Łysów stanowiących mienie gminne w nastęującej wysokości:

Budynek Powierzchnia zabudowy 
m2

Stawka najmu/dzierżawy 
(zł/m2) Czynsz

miesięczny (zł)

Magazyn 644 1,86 1200

Obora 763 1,83 1400

Spichlerz 282 1,42 400

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

§ 3. Ustala się termin zapłaty czynszu  do 10-go dnia każdego miesiąca danego roku trwania umowy najmu 
lub dzierżawy.

§ 4. Stawki czynszu dla nowych najemców lub dzierżawców określane będą w drodze przetargu, w którym 
cena wywoławcza w I przetargu nie będzie niższa niż ta określona w Zarządzeniu.

§ 5. W przypadku oddania pomieszczeń w najem lub dzierżawę w trybie bezprzetargowym, wysokość 
czynszu  nie może być niższa niż określona w  Zarządzeniu.

§ 6. Stawka czynszu podlegać będzie corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zmiana stawki czynszu 
obowiązywać będzie od 01.01. każdego roku. Ujemny wskaźnik nie będzie powodował obniżenia wysokości 
czynszu.

§ 7. Stawki czynszu w uzasadnionych przypadkach można obniżyć na okres do sześciu miesięcy 
w stosunku do najemców lub dzierżawców przeprowadzających remont  pomieszczeń.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2019r.
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