
Zarządzenie Nr V/67/W/2007 

 

Zarządzenie Nr V/67/W/07 

Wójta Gminy Zębowice 

z dnia 18 października 2007 r. 

 

w sprawie określenia stawek czynszu za najem i dzierżawę gminnych lokali użytkowych oraz 

zwolnienia z obowiązku jego ponoszenia niektórych najemców lub dzierżawców.  

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 z późn. zmianami ) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1  

 

Ustala się stawki czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gminnych w sposób 

następujący: 

1. Lokale użytkowe: 

1/ przeznaczone na prowadzenie usług medycznych i weterynaryjnych – miesięcznie  

3,50 zł/ m² + VAT, 

2/ przeznaczone na prowadzenie innych usług /np. pocztowe, telefoniczne/ -  

15,00 zł/m ² + VAT, 

3/ przeznaczone na prowadzenie usług bankowych – 8,00 zł/m² + VAT. 

4/ przeznaczone na prowadzenie handlu artykułami spożywczymi – 6,00zł/m² + VAT, 

zaś pozostałymi – 4 zł /m² + VAT, 

 

2. Lokale znajdujące się w obiektach kultury: 



1/ sala w Domu Spotkań przeznaczona na uroczystości rodzinne - 80 zł/ dobę + VAT, 

2/ sala w Domu Spotkań przeznaczona na działalność handlową /kiermasz/ 

- 100 zł/ dobę + VAT, 

3/ sala w Domu Spotkań przeznaczona na działalność medyczną / okresowe badania/  

- 50 zł / dobę + VAT, 

4/ sala w Domu Spotkań przeznaczona na cele artystyczne – 50 zł / występ + VAT, 

5/ sale w innych obiektach kultury – 30 zł / dobę + VAT, bez względu na rodzaj najmu. 

 

Powyższe ceny minimalne najmu i dzierżawy nie obejmują opłat za energię elektryczną, 

wodę, ciepło, ścieki i wywóz śmieci. 

 

§ 2  

 

Zwalnia się z czynszu za najem lub dzierżawę jednostki OSP, rady sołeckie, kluby sportowe, 

szkoły, przedszkola oraz koła mniejszości narodowych i stowarzyszenia. 

 

§ 3  

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
Wprowadzono: 2007-10-31 11:31:01 przez Waldemar Czaja 

Zatwierdzono: 2007-10-31 11:31:19 przez Waldemar Czaja 

 


