
ZARZĄDZENIE NR 107/2015
WÓJTA GMINY PIASKI

z dnia 31 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego 1m2 gruntów stanowiących własność Gminy Piaski,             
na cele niezwiązane z działalnością rolniczą

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. 
U. z 2015 r., poz. 782  z poźn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) z a r z ą d z a  s i ę, co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczne stawki czynszu dzierżawnego za 1 m2 gruntu, dla nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Piaski, wydzierżawionych na cele niezwiązane z działalnością rolniczą w niżej wymienionych 
wysokościach, jednak w  wysokości nie niższej niż 20,00 zł:

1. Grunty związane z działalnością handlową  5,00 zł

2. Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej  niż handlowa  1,00 zł

3. Grunty związane z lokalizacją garaży  0,70 zł

4. Grunty związane z budownictwem mieszkaniowym  0,20 zł

5. Grunty wykorzystywane pod place składowe i  inne niewymienione w pkt 1-4  0,10 zł

§ 2. Ustala się wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu w zależności od sposobu korzystania  dla 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Piaski – 150% stawki czynszu dzierżawnego.

§ 3. Do podanych stawek czynszu dzierżawnego oraz opłat za bezumowne korzystanie z gruntu dolicza się 
podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4. Czynsz płatny jest w terminie do 10-go każdego miesiąca za miesiąc miniony, za wyjątkiem czynszów 
związanych z:

1. budownictwem mieszkaniowym i lokalizacją garaży, które płatne są do 10-go każdego miesiąca 
następującego po upływie kwartału danego roku kalendarzowego

2. lokalizacją pojemników przeznaczonych na zbiórkę odzieży używanej i innych tekstylii gospodarczych, 
które płatne są do 10 stycznia z góry za dany rok.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 81/2015 Wójta Gminy Piaski z dnia 11 września 2015 r.  w sprawie ustalenia 
stawek czynszu dzierżawnego 1m2 gruntów stanowiących własność Gminy Piaski, na cele niezwiązane  z 
działalnością rolniczą.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Piaski

Wiesław Glapka
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