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ZARZĄDZENIE NR7l2022

Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów z dnia 14 sĘcznia 2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu i dzierżuwy nieruchomoŚci
stanowiqcych własność Gminy S zy dłów

Na podstawię art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie

gminnym (t.1. Dz. IJ. z 202I t. poz. 1372, poz. 1834) oraz Uchwały Nr XIII1 671 2015

Rady Gminy Szydłów zdnia 30 lipca 2015 r.w sprawie olcreślenia zasad gospodarowania

nieruchomościami stanowiqcymi mienie Gminy Szydłów (Dz. IJrz. Woj. Świętokrzyskiego

z20I5 r.,poz-238I,z202I r.poz. I92I) zarządzam, co następuje:

§1

1. Ustala się stawki czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność

Gminy Szydłów.
2. Czynsz roczny z tytllłu najmu lub dzierżary gruntu rolnego pod uprawv rolne.

z wyjątkiem sadów oraz pod łąki i pastwiska za I haustala się w wysokości:
. dla gruntów ornych 400,00 z\ l 1ha l rok
. dla użytków zielonych -... 200,00 zł 11,ha l rok

Czynsz roczny z tyttilu najmu lub dzierżavly gruntu rolnego pod uprawy sadownicze

za I haustala się w wysokości:
. 800o00 zł l 1, ha / rok

Stawka miesięcznego czpszlJ z tytńu najmu lub dzierżawy budynków i budowli

usytuowanych na wy dzierżawianym gruncie w;łrosi:
o dla obiektu budowlanego o powierzchnido 10 Ń -.. 20100 zł,
. dla obiektu budowlanego o powierzcbni powyżej 10 m2 ..... 20,00 zł + 2,00 zl

zakaZdy następny m2.

Stawka miesięcznego czynszv najmu hlb dzierżavły nieruchomości wydzierżawianych na

cele inne niż uprawy rolne wynosi:
o dla gruntów ptze7,naczonych pod dziaŁalność handlowo - usfugową, w tym kioski

i,,ogródki piwne" - 15o00 złzal m2,

. dla gruntów przęznaazonych pod tymczasowe stoisko handlowe -..... 3o00 złzal m2,

o dla gruntów przeznaczonych pod inną niz wyrrrienione powyzej działalność

gospodarczą -... 2o00 złzal m2,

lzłzalm2o dla gruntów przeznaczonych pod reklamy 25100

powierzchni reklamowej,
o dla gruntów pod garużami i budynkami gospodarczymi-. 0150 zł zal m2,

o dla gruntów stanowiących ogródki przydomowe ....,0,50 złzal m2,

o dla gruntów przeznaczonych na cele sportowe i rekreacyjne zwiryane z dzińalnością
zarobkową .0,50 zł zal m2,,

o dla gruntów zajętychnaczas budowy przy realizacji inwestycji budowlanych -2150 zł,

za I m2,
. dla gruntów przęznaczonych na inne cele nie wymienione powyzej -.. 1100 z\za'I m2.
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6. Stawka dzienna za dzietżawę gruntu 7, przęznaczeniem na c},rk . 200,00 zl l l tlzień,

7. Stawka godzinowa za wynajenr sali gimnast),cznei .. ... 20,00 zl / I godzinę.

8. Stawka rocznego czynszu za dzterżawę gruntu pod lokalizacje szał teletechnicznej lub

paczkomatu 800 zł l 1m2 / rok.

§2
l. Stawki czynszu mogą podlegać waloryzacji po upływie każdego roku kalendarzowego

o wańość średniorocznego wskaźnika lł,zrostu cen towarórł, i usług konsulnpcyjnych.
ogłaszanych przez GUS.

2. Stawki czynszl], z uwzględnieniem punktu 1, mogą byc aktualizowane nie częściej niz
dwa razy w roku.

§3
Stawki czynszu, o których mowa § 1 nie obejmują opłat z t7Ąułu podatków
i opłat lokalnych oraz ewentualnych opłat związanych z utrzymaniem nieruchomości,
a w szczególnoŚci: opłat za energię elektryczną, !dz, co, wodę oraz odbtor nieczystości
stałych i płynnych.

§4
1. W przypadku korzystanja bez tytułu plawnego z nieruchomości stanowiącej własność

Gminy Szydłów, Burmistrz Miasta i Gminy w drodze jednostronnego oświadczenia woli
możę naliczyc opłatę za cŃy okres korzystania z nieruchomości.

2. Wysokość opłaty ustala się w wysokości równej dwukrotności stawki czynszu naleznego
przy użytkowaniu umownym, wyliczonej na podstawie kwot zawartych w § 1 niniejszego
zarządzenia.

§5
1. Dopttszcza się mozliwość udzielenia zwolnień i ulg w opłatach czynszorych za najem lub

dzierżawę nieruchomości osobom prawnym i osobom ftzycznym prowadzącym
działalnośó charytatywną, opiekuńczą, kulturalna, leczniczą, oświatową, naukową,
badawczo - rozwojową, wychowawczą lub sportowo - turystyczną na cele nie związane
z działalnością zarobkową.

2. O przyznaniu zwolnienia lub ulgi decyduje Burmistrz Miasta i Gminy po uzyskaniu
każdorazowo zgody Rady Miejskiej w Szydłowie.

§6
Stawki czynszu , o których mowa w § 1 nie obejmują podatku VAT, który zostanie
naliczony zgodnie z odrębnymi przepisami.

§7
Traci moc Zarządzenie nr 312020 Burmistrza Miasta
24 sĘcznia2020 r.

§7
Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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