
Zarządzenie Nr V/68/W/2007 

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr V/68/W/2007 

Wójta Gminy Zębowice  

z dnia 18 października 2007r.  

 

w sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego przy wydzierżawianiu nieruchomości gruntowych 

stanowiących mienie komunalne gminy. 

 

 

Na podstawie art. 320 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Ustala się czynsz dzierżawny z tytułu wydzierżawienia nieruchomości gruntowych  

Stanowiących mienie komunalne gminy następująco: 

1. pod działalność gospodarczą – miesięcznie w wysokości równowartości stawki  

podatku od nieruchomości, ustalonej corocznie przez Radę Gminy Zębowice za 1 m² 

powierzchni gruntu na cele związane z działalnością gospodarczą inna niż  

rolnicza lub leśna powiększona o 200%, 

2. do wykorzystania rolniczego – rocznie wg ilości kwintala żyta z 1 ha gruntu  

z uwzględnieniem rodzaju i klasy gruntów oraz średniej ceny skupu żyta, jako 

podstawy obliczania podatku rolnego: 

 

1) Rola III - 3,5 kwintala 4) Rola VI - 1,5 kwintala 



2) Rola IV - 2,5 kwintala 5) Użytki zielone - 1,5 kwintala 

3) Rola V - 2,0 kwintale 6) Nieużytki - 0,5 kwintala 

 

3. na inne cele nie związane z działalnością gospodarczą lub rolniczą – miesięcznie  

w wysokości równowartości stawki podatku od nieruchomości ustalonej corocznie 

przez Radę Gminy Zębowice za 1 m² powierzchni gruntu na cele pozostałe 

powiększoną o 200%. 

 

2. Zmiana czynszu, o którym mowa w pkt. 1 lit. „a” i „c” nastąpi z urzędu, każdorazowo 

po wejściu w życie uchwały Rady Gminy w sprawie wysokości stawek podatku od  

nieruchomości na dany rok. 

 

3. Zmiana czynszu, o którym mowa w pkt. 1 lit „b” nastąpi z urzędu każdorazowo po  

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „ Monitor Polski” 

średniej ceny skupu żyta. 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Wprowadzono: 2007-10-31 11:36:05 przez Waldemar Czaja 

Zatwierdzono: 2007-10-31 11:36:22 przez Waldemar Czaja 

 


