
ZARZĄDZENIE  Nr 69/2018 

WÓJTA  GMINY ŁUBNIANY  

z dnia 9 lipca 2018 r. 

w sprawie określenia stawki czynszu dzierżawnego za grunt stanowiący własność Gminy Łubniany - część 

działki nr 907/28  k.m. 2 obręb Kolanowice. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 13 

ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwałą Nr XXVII/146/09 Rady 

Gminy Łubniany z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas 

oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się roczną stawkę czynszu dzierżawnego za grunt stanowiący własność Gminy Łubniany tj. część 

działki nr 907/28 km 2 obręb Kolanowice, o pow. 0,1600 ha, księga wieczysta OP1O/00055787/5 w wysokości 

1,50 zł/1 m2 netto rocznie. 

§ 2. Stawka czynszu dzierżawnego o której mowa w § 1 stanowi cenę wywoławczą w przypadku 

wydzierżawienia gruntu w drodze przetargu. 

§ 3. Stawka czynszu dzierżawnego o której mowa w § 1 nie obejmuje: 

1) Podatku VAT, który naliczony zostanie zgodnie z przypisami zawartymi w Ustawie z dnia 11 marca 2004r. 

o podatku od towarów i usług; 

2) Opłat lokalnych oraz ewentualnych opłat związanych z utrzymaniem nieruchomości, 

które obciążają dodatkowo Dzierżawcę. 

 

§ 4.1. Roczny czynsz dzierżawny określony w § 1 płatny jest jednorazowo do dnia 31 maja każdego roku 

kalendarzowego, z góry za dany rok. 

2. Pierwszy roczny czynsz dzierżawny naliczany jest proporcjonalnie do okresu trwania umowy dzierżawy 

w danym roku kalendarzowym i płatny jest jednorazowo w terminie określonym w zawartej umowie. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska 

Urzędu Gminy w Łubnianach. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wójt Gminy Łubniany 

Krystian Baldy  
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