
ZARZADZENTE NR 1312019
W6JTA GMINY SIERAKoWICE

z dnia 1 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem i dzieriawq lokali uiytkowych bqdqcych wtasnoSciq
Gminy Sierakowice.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (tekstjednolityDz.U.z2018r.poz.994zp6in.zm.),art. 13ust. 1,art.25ust. 1ustawyzdnia21 sierpnia 1g9lr.
o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz. u. z 201g r. po2.2204 z ptt2n.in.).

sl
Ustala siq rocznq stawkq czynszu za 1 m2 dzierzawy lokali uzytkowych zwiqzanych z prowadzeniem
dziatalno(ci gospodarczej poto2onych w Sierakowicach:

a) ul. Lqborska 2A dziatka oznaczona numerem ewidencyjnym 595/10 dla kt6rej sqd Rejonowy V wydziat
Ksiqg Wieczystych prowadzi KW GDlR/00029g1g/9 w wysoko5ci:
- za pow. u2ytkowq 5,74 m2 - 21,00 zt miesiqcznie, lokal dzier2awiony przez pana Stanistawa Cymerman
prowadzqcy dziatalnosi gospodarczq Mechanika precyzyjna stanistaw cymerman,
- za pow' u2ytkowq 7,00 m2 - 10,46 zl miesiqcznie, zabudowany balkon dzier2awiony przez pana Stanistawa
Cymerman prowadzqcy dziatalnoSi gospodarczq Mechanika Precyzyjna Stanistaw Cymlrman,- za pow u2ytkowq 17,75 m2 - 37,95 zt miesiqcznie, lokal dzier2awiony priez pana Ryszarda Krause
prowadzqcy dziatalnoSi gospodarczq,,Kr6lewiczanka" piekarnia - cukiernia,
- za pow. u2ytkowq 24,60 m2 - 36,24 zt miesiqcznie, lokal dzierzawiony przez paniq
prowadzqcq dziatalno3i gospodarczq Handel. Kwiatami i Artykutami przemystowymi,
- za pow. u2ytkowq 39,2 m2 - 35,87 zt miesiqcznie, lokal dzierzawiony przez paniq
prowadzqcq dzialalnoSi gospodarczq Handel Kwiatami i Artykutami przemyitowymi,
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b) ul. Kartuska 12 dziatka oznaczona numerem ewidencyjnym 278120 dla kt6rego Sqd Rejonowy V Wydziat
Ksiqg Wieczystych prowadzi KW 29238 w wysokoSci:
- za pow. u2ytkowq 37 m2 - 12,66 zt miesiqcznie, lokal dzier2awiony przez Paniq Annq Krettt prowadzqcq
dziatalnoSf gospodarczq Zaktad Fryzjerski,
- za pow. u2ytkowq 54 m2 - 30 zl miesiqcznie, lokal dzier2awiony przez Pana Aleksandra Grzenkowicz
prowadzqcy dziatalnoS( gospodarczq Sklep Chemiczno - przemystowy.

s2
Ustala siq rocznq stawkq czynszu za1 m2 najmu lokalu uzytkowego zwiqzanego z prowadzeniem dziatalno5ci
gospodarczej poto2onej w Sierakowicach:
a) ul. Lqborska 30 dziatka oznaczona numerem ewidencyjnym 47013 dla kt6rej Sqd Rejonowy V Wydziat Ksiqg
Wieczystych prowadzi KW GDlR/00028691/5 w wysoko5ci:
- za pow. u2ytkowq 18 m2 - 25,85 zt miesiqcznie, lokal wynajqty przez Bank Sp6tdzielczy w Sierakowicach.

s3
Ustala siq rocznq stawkq czynszu za dzierzawq powierzchni dachowej na cele telekomunikacyjne w wysoko6ci:- dach Szkoty Podstawowej nr 1 w Sierakowicach, ul. Kubusia Puchatka 7 83-340 Sierakowiie 390 zt
miesiqcznie,

- pozostate lokalizacje 130 z+ miesiqcznie.

1. Ustalone stawki czynszu
podatku od lowar6w i ustug.
2. Stawki czynszu za najem

s4
za najem i dzierzawq sq stawkami netto i podlegajq opodatkowaniu z tytutu

i dzier2awq mogq podlega( corocznie waloryzacji o srednioroczny wskalnik cen



towar6w i ustug konsumpcyjnych og6tem, ogtaszany przez Prezesa Gt6wnego Urzqdu Statystycznego za rok

ubiegty.

ss
Traci moc zarzqdzenie:

1. Nr 161/2018 W6jta Gminy Sierakowice z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za

najem i dzier2awq lokali u2ytkowych bqdqcych wtasno6ciq Gminy Sierakowice.

s6
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.


