
                                                 ZARZĄDZENIE  Nr 0050.22.2011 
                                                 Wójta Gminy Lubrza 
                                                 z dnia 10 lutego 2011r 
 

w sprawie: stawek czynszu za dzierŜawę gruntów komunalnych i budowli uŜytkowanych    
                  rolniczo 
 
Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,  
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, 
Nr 106, poz.675.)Wójt Gminy Lubrza  zarządza się, co następuje : 
 

§ 1 

1.Ustala się roczną stawkę czynszu za dzierŜawę : 

a  / za grunty pod obiektami wykorzystanymi na cele handlowe -kioski, pawilony na stałych      
      fundamentach za grunt    4,00 zł /m2 

b  /  za grunt pod zabudowaniami bez stałych fundamentów   1,44 zł/m2 

c  /  za grunt wykorzystywany jako place składowe, drogi: 
• działka o pow. do 100 m 2                  1,80 zł /m2 

• działka  o pow. powyŜej   100 m 2     0,05 zł/m2 
d  /  za grunty wykorzystywane na cele ogródków przydomowych    0,13 zł/m2 

e  /  za grunty pod spichlerzami i stodołami    0,25 zł/ m2 

f  /  za budynki i budowle uŜytkowane rolniczo  w wysokości  1% ceny 1 kwintala Ŝyta/m2 

      Cena Ŝyta jak do naliczania podatku rolnego 
g  /  za grunty uŜytkowane rolniczo w wysokości  3% wartości gruntu rolnego ustalonej w  
       kwintalach Ŝyta.  Cena Ŝyta jak do naliczania podatku rolnego 
h  /  za grunty inne niŜ wymienione w niniejszym zarządzeniu  w wysokości   0,05 zł/m2 

i  /   za grunt wykorzystany wyłącznie na cele telekomunikacyjne - miesięczna stawka   
       czynszu  za 1 m2  wynosi 7,00 zł plus naleŜny podatek VAT wg obowiązujących  
       przepisów prawa. 
2.Wartość 1 kwintala Ŝyta ustala się w oparciu o komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej   
   ceny skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego. 
 

§ 2 

 

Traci moc zarządzenie 42/2003 Wójta Gminy Lubrza z dnia 10 maja 2003 w sprawie stawek 
czynszu za dzierŜawę gruntów komunalnych i budowli uŜytkowanych rolniczo. 
 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

Wójt Gminy 
         mgr Mariusz Kozaczek 


