
Zarz4dzenie Nr 2/2011
W6jta Gminy Magnuszew

z dnia 28 stycznia 20ll roku.

w sprawie: ustalenia stawek czynszu za dzier2awg grunt6w, najem obiekt6w, pomieszczeri i lokali
uZytkowych stanowi4cych wlasnoSi Gminy Magnuszew.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym
(Dz. U. 22001r. Nr 142 poz. l59l zp6Ln. zm.)

zarz4dzam, co nastgpuj e:

$ 1

1. Ustalam nastgpuj4ce roczne stawki czynszu za dzier2awE grunt6w rolnych stanowi4cych
wlasnoSd Gminy Magnuszew uZytkowanych rolniczo:

l) za grunty orne kl. III a - 3,90 q
2) za grunty orne kl. III b - 3,60 q
3) za grunty orne kl. IV a - 3,20 q
4) za grunty orne kl. IV b - 3,00 q
5) za grunty orne kl. V - 2,00 q
6) za grunty orne kl. VI - 1,80 q
7) zauzylki zielone kl. III - 3,00 q
8) zau?ytki zielone kl. IV - 2,80 q
9) zavLylki zielone kl. V - 2,00 q
l0)zau2ytki zielone kl. VI - 1,80 q
lI)za grunty pozostale - 1,50 q.

2. WartoSi lq zyra ustala sip w oparciu o komunikat Prezesa GUS w sprawie Sredniej ceny
skupu Zyta za okres pierwszych trzechkwartal6w roku poprzedniego.

3. Ustala siq minimaln4 rocznq stawkq czynszu za dzierLaw,? 1 mt gruntu wykorzystywanego
na cele nierolnicze w wysokoSci 3,00 zl.

4. Za bezumowne korzystanie z grunt6w stanowi4cych wlasnoS6 Gminy Magnuszew pobiera
sig odszkodowanie w wysokoSci dwukrotnej wartoSci czynszuokreSlonego jak wyzej.

5. Roczny czynsz dzier2awny platny jest jednorazowo do dnia 3l marca kazdeso roku
kalendarzowego (z gory za dany rok).

6. Pierwszy roczny czynsz dzierlawny naliczany jest proporcjonalnie do okresu trwania
dzierlav'ry w danym roku kalendarzowym i platny jest jidnor uio*o w najblizszym terminie
platnoSci podatku rolnego, ustawowo okreSlonego.

$ 2

l. Ustalam nastppuj4ce miesigczne stawki czynsztr za I mz powierzchni pomieszczeri i lokali
uzytkowych stanowi4cych wlasnoSd Gminy Magnuszew:
- przeznaczonych na cele handlowe i gastronomiczne _ 15 zl.



- przeznaczonych na cele ochrony zdrowia _ l0 zl.
- przeznaczonych na cele uslugowe, biurowe _ g z\.
- przeznaczonych na cele oSwiaty, kultury _ 5 zL.

2. Czynsz jest platny do 10-go dnia kazdego miesi4ca roku kalendarzowego.

$ 3

Ustalone stawki czynsz'J za najem i dzier2awp stanowi4 minimalne stawki podawane w wykazie
nieruchomo 6ci przeznaczonych do dzier2awy i najmu.

$ 4

Do ustalonych stawek czynszu doliczy(, nalezy podatek VAT zgodnie z ustawe o podatku od
towar6w i uslug.

$ s
Wykonanie Zatzqdzenia powierzam Inspektorowi ds. gospodarki nieruchomoSciami i Skarbnikowi
Gminy.

$ 6

Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania zmocqobowi4zuj4c4od dnia I marca 201I roku.


