
                                                     

                                                   Zarządzenie nr 147/2013 

 

                                                   Burmistrza  Książa Wlkp. 

                                                     z dnia  18 grudnia 2013 r.   

 

 

 

            w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu za najem niepodlegających 

                               przetargowi lokali użytkowych oraz za najem pomieszczeń i gruntów 

                               przeznaczonych na cele socjalno-bytowe najemców lokali w budynkach 

                               komunalnych oraz opłat za umieszczanie reklam na tych budynkach 

                               i gruntach. 

                    

                  

 

            Na podstawie art.30 ust.2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

           (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z  póź.zm.)    z a r z ą d z a m   co następuje: 

  

 

           § 1. 1. Ustalam miesięczne stawki czynszu za najem niepodlegających  przetargowi 

                   lokali użytkowych w budynkach komunalnych, które wynoszą za 1 m² powierzchni 

                   użytkowej: 

 

                  a) na cele biurowe,                                                                                   -   5,75 zł 

 

                  b) dla prowadzących działalność handlową, usługowo- handlową,        -   4,70 zł 

                     

                  c) dla prowadzących działalność opiekuńczą, charytatywną,                  -   2,60 zł 

                      kulturalną, oświatowo-wychowawczą, służby zdrowia, 

                      pomocy społecznej, 

 

                 2. Ustalam miesięczne stawki czynszu za najem pomieszczeń i gruntów przeznaczonych 

                     na cele socjalno-bytowe najemców lokali w budynkach komunalnych, które wynoszą 

                     za 1m² powierzchni użytkowej: 

                     

                   a) za pomieszczenia garażowe,                                                                 - 1,30 zł 

                    

                   b) za grunt pod garaże przenośne,                                                             - 1,20 zł 

 

                   c) za pomieszczenia gospodarcze,                                                             - 1,10 zł 

                        w tym dodatkowe piwnice, 

 

                 3. Do cen jednostkowych wymienionych w ust. 1 i 2 dolicza się podatek od towarów 

                     i usług - VAT  wg obowiązujących stawek. 

 

                 4. Stawki czynszu wymienione w ust.1 oraz w ust.2 lit. a i c .nie obejmują cen 

                    energii, wody, gazu, podatku od nieruchomości i innych opłat oraz kosztów 

                    eksploatacyjnych, które najemca opłaca oddzielnie na podstawie odrębnych umów. 

 

 

 



                                                             - 2 - 

 

 

           § 2. Zmiana przeznaczenia lokalu zobowiązuje do stosowania stawek czynszu najmu według 

                  aktualnego przeznaczenia lokalu. 

 

           § 3.1. Ustalam jednorazową opłatę roczną za umieszczanie reklam za zgodą właściciela na 

                     budynku, gruncie stanowiącym własność Gminy Książ Wlkp. w wysokości: 

 

                    - 55,00 zł do 1 m² reklamy, a za każdy następny rozpoczęty m² wielokrotność 

                      tej stawki. 

 

                2. Do ceny jednostkowej wymienionej w ust.1 dolicza się podatek od towarów i usług - 

                    VAT wg obowiązujących stawek. 

 

                3. Ustalam terminy płatności za umieszczenie reklamy w następujący sposób: 

             

                    a) dla reklam istniejących w terminie do dnia 31 marca każdego roku, 

 

                    b) dla reklam nowych w dniu otrzymania zgody na umieszczenie reklamy, 

         

           § 4. Traci moc Zarządzenie Nr 19/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 lutego 2012 r. 

                  w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu za najem niepodlegających przetargowi 

                  lokali użytkowych oraz najem lokali i gruntów służących na cele socjalno- bytowe 

                  najemców lokali w budynkach komunalnych oraz opłat za umieszczanie reklam na    

                  tych budynkach i gruntach.             

 

   

           § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2014 r. i podlega ogłoszeniu na 

                  tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


