ZARZĄDZENIE NR 348/2014
WÓJTA GMINY WALIM
z dnia 25 lutego 2014 r.
w sprawie stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim.
Na podstawie podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz Zarządzenia Nr 200/2012 Wójta Gminy
Walim z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania gruntami stanowiącymi
własność gminy przeznaczonymi do wydzierżawienia pod garaże, zarządzam co następuje :
§ 1. Dokonać waloryzacji obwiązujących stawek czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości
stanowiących własność Gminy Walim o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych, który ogółem w 2013 r. w stosunku do 2012 r. wyniósł 100,9 ( wzrost cen o 0,9 %)
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2014 r. ( Monitor Polski
z 2014 r. poz. 94) :
1) miesięczna stawka czynszu za grunt pod budowę garażu wynosi –1,87 zł.
2) miesięczna stawka czynszu za nieruchomość zabudowaną garażem wybudowanym ze środków
własnych, wydzierżawioną na podstawie Zarządzenia Nr 200/2012 z 11.10.2012 r. wynosi –
1,87 zł.
3) miesięczna stawka za grunt pod garażem zlokalizowanym bez wymaganego zezwolenia wynosi 2,52 zł.
§ 2. Powyższe stawki obowiązują od 1 kwietnia 2014 roku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem, podjęcia.

Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
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Uzasadnienie
Zgodnie z § 5 ust. 3 Zarządzenia Nr 200/2012 Wójta Gminy Walim z dnia 11 października
2012 r. w sprawie zasad gospodarowania gruntami stanowiącymi własność gminy przeznaczonymi
do wydzierżawienia pod garaże, zmiana stawek czynszu może być dokonywana raz w roku
o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS za
rok kalendarzowy poprzedzający waloryzację. W związku z powyższym dokonano zmiany
stawek czynszu.
Sporządziła:
Bogumiła Kruk
Otrzymują:
1/ Referat Organizacyjny
2/ Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Id: F5174077-0666-42B6-9BBC-72287388EE75. Podpisany

Strona 2

