
Zarządzenie Nr 57/2021
Wójta Gminy Wierzbinek 

z dnia 25.11.2021 roku

w sprawie: ustalenia wysokości stawki czynszu na terenie gm. Wierzbinek

               Na podstawie uchwały nr 31/VI/2007 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 27 marca 2007 roku
w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Wierzbinek uprawnień w przedmiocie ustalenia wysokości
cen  i  opłat  za  świadczone  usługi  komunalne  o  charakterze  użyteczności  oraz  za  korzystanie  z
obiektów  i  urządzeń  użyteczności  publicznej  stanowiących  mienie  samorządowe  Gminy
Wierzbinek, oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U.
z 2021 poz. 1372 tekst jednolity ze zmianami)

Wójt Gminy Wierzbinek zarządza, co następuje:

§1

Ustala  się  stawki czynszu  za  nieruchomości lub lokale wchodzące w skład zasobu nieruchomości
Gminy Wierzbinek w następującej wysokości: 

1. za lokale służby zdrowia (ośrodki zdrowia)
            a) do 2000 pacjentów  w kwocie 3,50 zł za 1m2

            b) powyżej 2000 pacjentów 5,00 za 1m2

2. za lokale na usługi medyczne (stomatolog i ginekolog) w kwocie 3,00 zł za 1m2

3. za lokale przeznaczone pod biura poza budynkiem urzędu gminy w kwocie 2,50 za 1m2

4. za lokale na usługi (weterynarz) w kwocie 3,50 zł za 1m2

5. za lokale pod działalność handlową (punkt apteczny, art. spożywcze, przemysłowe pod 
działalność produkcyjną)  w kwocie 5,00 zł za 1m2

6. za garaż:
            a) dla podmiotów gospodarczych – w kwocie 2,50 zł za 1m2

            b) dla osób fizycznych – w kwocie 2,50 zł za 1m2

7. za pomieszczenia gospodarcze, socjalne i piwnice:
            a) dla najemców nieprowadzących działalności gospodarczej w kwocie 1,30 zł za 1m2

            b) dla dzierżawców prowadzących działalności gospodarczą w kwocie 1,50 zł za 1 m2

8. za grunty dla dzierżawców prowadzących działalność gospodarczą w kwocie 0,26 zł za 1m2

9. za za grunt dla dzierżawców nieprowadzących działalności gospodarczej w kwocie 0,13 zł 
za 1m2 

10. za wyposażenie Ośrodków Zdrowia miesięcznie
            a) w Sadlnie kwota 20 zł 
            b) w Mąkoszynie kwota 20 zł

§ 2

      1.  Do  ustalonych  w §1 stawek dolicza się podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

           praw w tym zakresie.

      2.  Termin płatności w czynszu ustala się do 20-go danego miesiąca dla osób fizycznych oraz w

           ciągu 14 dni od otrzymania faktury dla osób i firm prowadzących działalność gospodarczą

§3

      1.  W przypadku stwierdzenia bezumownego korzystania z lokalu lub gruntu stanowiącego

            własność Gminy Wierzbinek opłatę z tego tytułu ustala się w wysokości dwu krotności

            stawki czynszu określonej w zarządzeniu w §1.



       2.  Opłatę określoną w punkcie 1 pobiera się do czasu zawarcia stosownej umowy bądź do 

            czasu wydania nieruchomości Gminie Wierzbinek.

       3.  W przypadku kontynuacji umowy najmu lub dzierżawy z dotychczasowym najemcą lub

            dzierżawcą w okresie od wygaśnięcia poprzedzającej umowy do zawarcia nowej umowy

            opłata za bezumowne korzystanie pobierana jest  w wysokości określonej w ostatnio

            obowiązującej umowie najmu lub dzierżawy.

       4.  W przypadku odmowy podpisania umowy najmu lub dzierżawy przez wynajmującego lub

            wydzierżawiającego o przedłużenie umowy opłata za bezumowne korzystanie naliczona

            będzie na warunkach określonych w pkt. 1 i 2 niniejszego zarządzenia.

§4

Traci moc Zarządzenie Nr 44/2017 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 28.12.2017 roku

§6 

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku 


