
Zarządzenie Nr Or.0050.10.2012 WÓJTA GMINY MURÓW

z dnia 8 lutego 2012 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę i inne formy odpłatnego 
udostępnienia powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Murów

                 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) Wójt Gminy Murów 
ustala:

§1

I. Minimalne roczne stawki czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy 

Murów:

1. grunty przeznaczone pod działalność produkcyjno – składową – 1,60 zł/m²,

2.   grunty przeznaczone na cele rolnicze z zaokrągleniem wyniku do pełnych złotych:

a) o powierzchni do 0,5000 ha            - 0,05 zł/m²,

b) o powierzchni powyżej 0,5000 ha  – 0,04 zł/m²,

3.   grunty wykorzystywane pod pasieki, uprawę warzyw, ogródki – 0,20 zł/m².

Jednocześnie ustala się, że minimalny czynsz za dzierżawione grunty, stanowiące własność 

Gminy Murów nie może być niższy niż 10,00 zł rocznie.

     II.   Minimalne stawki czynszu za inne formy odpłatnego udostępnienia powierzchni gruntów

            stanowiących własność Gminy Murów:

1. grunty  udostępnione  celem  zagospodarowania   na  obiekt  tymczasowy  –  0,70  zł/m² 

miesięcznie,

2. grunty  udostępnione  pod  lokalizację  nośników  reklamowych  –  120  zł  za  1  m² 

powierzchni reklamy rocznie.

§2

1. Stawki opłat z tytułu określonego w § 1 podlegają corocznie waloryzacji o wskaźnik cen 

towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS.

2. Do stawek opłat z tytułu określonego w § 1 zostanie doliczony obowiązujący podatek 

VAT.

§3

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia tracą moc uchwały Zarządu Gminy w Murowie 

z dnia 09.02.2001 r. i 19.02.2002 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów 

komunalnych.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                       Wójt

                                                                                                             /-/ Andrzej Puławski 
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