ZARZADZENTE NR 9/2019
Burmistrza Sunr2a
z dnia 04 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia stawek cz5znszu zr dzieriawg nieruchomosci stanowiQcych wlasno66

Gminy Surai
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie gminnym

(j.

Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432

i

poz.250) zav4dz m co

I

hektara grunt6w rolnych

nastgpuje:

$ 1.1. Ustalam nastgpui4ce roczne stawki czyns^t za dzier2awg
stanowiqcych wlasno6i Cminy Suraz wykorzystywanych rolniczo:

l)

za grunty ome- 700,00

2) auiry*t

3)

zielone

-

,

500,00 zl,

za grunty pozostale

2. Roczna

zl

-

700,00 zl.

stawk a czynszt za dzieri:awg grunt6w nie mo2e by6 ni2sza ni2 drednia krajowa cena

skupu za % q pszency o$oszona przezPrezesa Gl6wnego Urzgdu Statystycznego.

3. Czynsz platny jest z g6ry do l5 -go stycznia kaZdego roku kalendarzowego.
$ 2.1.

ustalone stawki czynszu za dzierzawg stanowi4 minimalne stawki podawane w wykazie

nieruchomoSci przemaczonych do dzier2awy.
2. W pzypadkach indywidualnych i szczeg6lnie uzasadnionych interesem Gminy Sura2, mog4

byi ustalone inne stawki czynszu ni2 wymienione w
$ 3 Do ustalonych

ustaw4 z dna

$1.

w $ 1, stawek czynszu nale2y doliczy6 podatek VAT zgodnie z obowiqzuj4c4

1l marca 2004r.

o podatku od towar6w i usfug

(tj. Dz. U. z20l} r. po2.2174

z p6in. zm.)

$ 3.1 ustalone stawki czynszu podlegai4 corocznej waloryzacji w oparciu o 6rednioroczry
wskaznik cen towar6w

i

uslug konsumpcyjnych podawany przez Prczesa Gl6wnego Urzgdu

Statystycznego.

2.

Ustalenie ztraloryzowanej wysokosci crwsztt dokonane bgdzie jednostronnym

oiwiadczeniem w oli przez wy dzieriawiaj

4ce

go.

$ 4. Burmistrz swaia moze ustali6 indpvidualn4 stawkg czynszu dzierzawnego w drodze
negocjacji w przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargo\ ego na
d?ierzawQ nieruchomo5ci nie zostal wyloniony dzier2awca.

$ 5.1.

w

przypadku stwierdzenia bezumownego korrystania z gruntu wchodz4cego w sklad

zasobu nieruchomosci gminnych, oplatQ

z tytulu bezumownego korzystania ustala sig w

wysokodci stawki czlmszu dzieriawnego, w kt6rej polo2onyjest grunt.

2' Jezeli po wygasnigciu umowy d zier?awy, dzier,awca nadal korzysta
z ,,zedmiotrt dzieriawy
ponosi oplatg na zasadach okreSlonych w ust. l.

$ 6. Dzierzwca zobowi4zany jest do uiszczania podatku

i innych cigzar6w mi4zanych

z posiadaniem przedmiotu dzier2awy.
$ 7 . Z,arz4dzerue wchodzi

w Zycie z dniem podpisania.

-r,#--,,

