
Uchwała Nr XIII/82/2008
Rady Gminy Murów

z dnia 24 kwietnia 2008 r.

w sprawie minimalnych stawek czynszu za lokale użytkowe.

Na podstawie art.  18ust.2 pkt.  8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz 1591; z 2002r. Nr 23,poz.220,Nr 62, poz.558, Nr 113,poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271,Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. 
Nr 102, poz.  1055, Nr 116, poz.  1203;  z 2005r.  Nr 172, poz.  1441, Nr 175, poz.  1457;  
z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 
173, poz. 1218) Rada Gminy  Murów uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się minimalne stawki miesięcznego czynszu za najem lokali użytkowych na terenie 
gminy Murów , które będą stanowiły podstawę do negocjacji przy zawieraniu umów najmu: 

     - za lokale użytkowe służące celom kulturalno- oświatowym

                                                           1,85zł netto za 1m2 (+ 22% podatek VAT)brutto- 2,26zł

    - za lokale użytkowe na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie handlu, usług i 
      i produkcji

                                                          2,50zł netto za 1m2 ( + 22% podatek VAT) brutto- 3,05zł

    - za lokale użytkowe na świadczenie usług zdrowotnych dla ludności

                                                         2,50zł netto za 1m2 ( + 22% podatek VAT) brutto – 3,05zł

    - za pozostałe lokale użytkowe
                                                         1,41zł netto za 1m2 (+ 22% podatek VAT) brutto – 1,72zł

§ 2

1. Stawki czynszu , o których mowa w§ 1 podlegają raz w roku waloryzacji począwszy 
od  roku  2009,  wg  wskaźnika  wzrostu  cen,  towarów  i  usług  konsumpcyjnych
 w  I  półroczu  roku  poprzedzającego  rok  budżetowy,  ogłoszonego  przez  Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.

2. Waloryzacji,  o  której  mowa  w  ust.  1  dokonuje  Wójt  w  I  kwartale  roku 
kalendarzowego  począwszy  od  roku  2009,  podając  nowe  stawki  czynszowe  do 
publicznej wiadomości mieszkańcom gminy w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3



Stawki czynszu określone w § 1 obowiązują od 1 stycznia 2008r.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów.

                                                                           § 5

Uchyla się Uchwały: Nr XI/57/2003 Rady Gminy w Murowie z dnia 11 grudnia 2003r.w 
sprawie minimalnych stawek czynszu za lokale użytkowe oraz Nr 73/XII/2008 Rady Gminy 
Murów  z  dnia  21  lutego  2008r.w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  XI/57/2003  w  sprawie 
minimalnych stawek czynszu za lokale użytkowe. 

                                                                   § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

          
Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Sowada


