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Zarządzenie |{r 5 120|9

Wójta Gminy Łąck
zdnia 18 stycznia2019 r.

w sprawie: wysokości stawek czynszu z ĘĄlftu najmu, dzierżary nieruchomości, bądź gruntów

stanowiących przedmiot własności, współwłasność lub prawa użytkowania wieczystego

Gminy Łąck na 2019 rok.

Napodstawię art.30 ust. 1 i 2pkt.2 i 3 ustawy zdnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(tj. Dz. IJ. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. IJ, z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 143ż i poz. Ż500),

art.25 ust.1 i 2 ustawy zdnia21 sierpnia 1997 r, o gospodarcę nieruchomościami (tj. Dz,U. zŻ0l8t,
poz. 2204; zxt.: Dz. IJ. z 2017 r. poz. 1,509 oraz z 2018 r. poz. 2348) i art.4 ust.Z ustawy

zdnia2O grudnia 1996r. o gospodarcę komunalnej (tj. Dz.lJ.z2017 r.poz.877;zm;Dz.U.zż0l8r.
poz. 1496 ipoz. 1693) zarządza się, co następuje:

§1
1. Ustalam stawkę azynszu za powierzchnię l m2 ustawionej reklamy na gruntach Gminy Łąck

lub instalowanych na obięktach i ogrodzeniach Gminy Łąck w wysokości 30,78 złlm? (netto)

miesięczrie;

Ustalam stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni gruntu Gm'iny Łąck zajmowanego w związku

z prowadzeniem działalności gospod arczej w wysokości 1,58 zllmŻ (netto) miesięcznie;

Ustalam stawkę czynszu za l m2 powierzchni gruntu stanowiącego własnoŚÓ Gminy Łąck

zajmowanego pod garaze, budynki gospodarcze i tereny zagrodzone ię. w wysokości 1,27 zllmz

(netto) miesięcznie;

4. Ustalam stawkę czynszu za l m2 powierzchni pomieszczęnia kotłowni stanowiącej własność

Gminy Łąck w wysokości 0,15 z|lm? (netto) miesięcznie;

5. Ustalam stawkę ęzynszu za l m2 powierzchni lokali uzytkowych stanowiących własnoŚĆ

Gminy Łąck w wysokości 8,97 z1.1m2 (netto) miesięcznie;

Ustalam stawkę azynszu za I m2 powierzchni lokali uĄ.tkowych stanowiących własnoŚĆ GminY

Łąck w wysokości 5,4! złlm? (netto) miesięcznie, a wykorzystywanych na ce|e związane

zę świadczeniem usfug medycznych w ramach Niepublicznego ZakJadv Opieki Zdrowotnęj;

Ustalam stawkę azynszu za 1 m2 powięrzchni pomieszczeń gospodarczych znajdującYch

się w budynku stanowiącym własność i współwłasność Gminy Łąck w wysokości 4,54 zl lmz

(netto) miesięcznie;

Ustalam stawkę czlnszu za dzietżawę gruntów gminnych pod pojemniki na odzięż używaną

w wysokości 15,83 zł (netto) miesięcznie za jeden pojemnik;

Powyższe kwoty nie zawierają podatku VAT.

§2
Traci moc zarządzenie Nr 7/201B Wójta Gminy Łąckz dnia 15 stycznia 20]Br. lv spawie rłysokoŚci

stawek czynszu z tytułu najmu, dzierzawy nieruchomości,bądź gruntór,v stanowiących Przedmiot

własności. współwłasność lub prawa uzytkor.vania r.vieczystego Grnirry Łąck na 20l8 rok.
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Zarządzenie wchodzi w Ęcie z dniem podpisania.
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