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BURMISTRZ MIASTĄ
Golubia-Dobrzynia

woj.kujawsko- Pomorskie

Zarządzenie Nr 137/2019
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 28 listopada 2019 roku

W sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawione grunty mienia
komunalnego na terenie miasta Golubia-Dobrzynia na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm. ') oraz art. 25 ust. 1

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018
r., poz. 2204 ze zm.?)

Burmistrz Miasta Golubia — Dobrzynia
zarządza, co następuje:

$ 1. Ustalić stawki czynszu na 2020 rok za dzierżawione grunty stanowiące
własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, zgodnie z załącznikiem do
niniejszego zarządzenia.

$ 2. Traci moc zarządzenie nr 132/2018 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia zdnia 06 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu zadzierżawione grunty mienia komunalnego na terenie miasta Golubia-
Dobrzynia na 2019 rok.

$ 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Kierownikowi Wydziału Infrastruktury.

$ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia/z mocą obowiązującą od
dnia 01 stycznia 2020r.

Sporządziła: inspektor Beata Kołodziejska il
Zatwierdziła: Kierownik WI Anna Czarnecka

! Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:(Dz.U.z 2019 r., poz. 1309,i poz. 1696 i
1815).
*Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:(Dz.U. z 2018 r., poz.2348 ora z 2019 r..,
poz. 270, poz. 492, poz. 801, poz. 1309, poz. 1589, poz. 1716 i 1924)
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Załącznik do Zarządzenia Nr 137/2019
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 28 listopada 2019 roku

Stawki czynszu za dzierżawione grunty mienia komunalnego na terenie
Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na 2020 rok.

Sposób korzystania z . cLp. p PRANIE Stawki czynszu dzierżawnego
gruntu

do 0,5 ha 20,00 zł

1. |Cele rolne rok 0,5—1 ha 38,55 zł

2
Cele składowe, rok

do 100 m” 24,60zł/ + VAT
* |Dojazdy do posesji pow. 100 m” 0,24zł/m” + VAT

Pod kiosk, pawilon
3. |handlowy miesiąc 7,34 zł/m” +VAT

4. |Pod garaż rok stanowisko 294,15 zł + VAT

Pod reklamę
5 (jeżeli powierzchnia reklamy miesiąc m? 5,30 zł/m* +
' |obejmuję 2 stronytablicy — : VAT

dzierżawę liczysię razy 2)
Podstrzelnicę, gry

6. |Komputerowe,parki dzień 56,21 zł + VAT
rozrywki

7. |Pod ogródekletni ,
Poz

| 1,72zł/m* + VAT
wiosenno-letni

8. |Pod gołębnik rok 15,19 zł + VAT

Na uzupełnienie posiadanej

9
nieruchomości również rok

do 100m” 139,67 zł + VAT
*|związanej z prowadzoną pow.100m” 280,18 zł + VAT

działalnością
Na uzupełnienie posiadanej
nieruchomości — mała >

ik architektura przy budynkach
Ka 0,05 zł/m

wielorodzinnych

11. |Parkingi płatne rok m” 1,86zł/m* +VAT

1. Parkingi bez możliwości rok m? 0,29zł/m? + VAT
pobierania opłat

Sporządziła: inspektor Beata Kołodziejska IV

Zatwierdziła: Kierownik Wydziału Infrastruktury Anna Czarneck

Komisja Wspólna wszystkich Komisji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia w dniu 26.11.201 r. - podwyżka o 3 %.


