
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XII/79/2011 

RADY GMINY KRASOCIN 

z dnia 24 listopada 2011 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu lokali użytkowych  

i czynszu dzierżawnego gruntu oraz wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Krasocin na ustalanie stawek 

czynszu wyższych od stawek minimalnych.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a), art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (j.t. z 2001r Dz.U. Nr 142, poźn. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:  

§ 1. Ustala się minimalne miesięczne stawki czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu użytkowego  

1. Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w wysokości 18,00zł plus  

podatek vat za 1m2 powierzchni lokalu użytkowego.  

2. Dla podmiotów gospodarczych, których działalność jest związana ze służbą zdrowia  

w wysokości 8,00zł plus podatek vat za 1m2 powierzchni lokalu użytkowego.  

3. Za najem garaży stanowiących własność Gminy Krasocin w wysokości 2,25 zł + Vat, za 1m2  

§ 2. Ustala się minimalne stawki czynszu dzierżawnego za 1m2 i 1ha gruntu wynajmowanego 

/wydzierżawianego/ na:  

1. Prowadznie działalności gospodarczej w tym:  

- działalność usługowa i handlowa w wysokości 3,00zł plus podatek vat za 1m2  

- działalność rolnicza w wysokości 100,00zł za 1 ha /rok.  

2. Garaże i budynki nietrwale związne z gruntem w wysokości 0,60zł plus podatek vat za 1m2  

§ 3. W innych przypadkach nie wymienionych w § 1 i §2 upoważnia się Wójta do ustalania stawek czynszu 

indywidualnie dla każdego dzierżawcy.  

§ 4. Wyraża się zgodę dla Wójta Gminy na ustalanie stawek czynszu wyższych od stawek minimalnych 

wymienionych w § 1 i §2. Zmiany wysokości stawek czynszu dokonywane będą w formie Zarządenia.  

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasocin  

§ 6. Traci moc uchwała Nr XVIII/86/08 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 kwietnia 2008 roku  

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego.  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Jacek Włodarczyk 

 

Kielce, dnia 12 stycznia 2012 r.
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