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Rady Gminy Stary Targ
z dnia 27 sĘcznia 2011r.
w sprawie: dokonania zmiany treściuchwaĘ Nr XXII/210/2008 Rady
Gminy Stary Targ z dnia l1 grudnia 2008 r. w sprawie
ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu lokali
udtkowych i pomieszczeń gospodarczych stanowiących
rvłasność
Gminy Stary I'arg.
Na podstawięart. l8 ust. l,art.40ust'2pkt.3) i art.42ustawyz dnia 8 marca 1990 r.
o sanrorządzie
gminnym.( Jednolitytekst:Dz.U. zf00I r. Nr 142,poz. |591
z poŹniejszymizmianami) Rada Gminy Stary Targ uchwala, co następuje:

sl
W treściUchwały Nr XXII/2l012008Rady Gminy Stary Targ z dnia 11 grudnia
2008 r. w sprawie ustaleniaminimalnych stawek czynszu najmu lokali uzy'tkowychi
pomieszczeń gospodarczych, stanowiących własnośćGminy Stary Targ ,wprowadza się
pontŻszązmianę:
l ) w tytule uchwały wrazy o treści,, i pomieszczeńgospo darczych
,,zastępujesię uż1'tymipo przecinkll wyrazami w brzmieniu :
,'po(nieszczeńgospodarczych, obiektów magazynowyclr lub
warsztatowyeh,, ,
2)po treŚci$ 2dodajesię $ 2awbrzmieniu: $ 2a. Ustala się minimalną
stawkę czynszu za oddanie w najem bądŻdzierŻawęobiektów
magazynowych i warsztatowych o powierzchni uŹytkowej
ptze|łaczającej l00 m2 , w następującychwysokościach:
1) dla obiektow maBazynowych us}'tuowanychna terenie całejgminy Stary Targ :
- stawka minimalna - 6,00 zł + 22YoY AT za 1 m2
2) dla obiektów warsztatowych połoionychna terenie całejGminy Stary Targ :
- stawkaminimalna- 6,00 zł + f2%oY AT za I m2
3) $ 3 uchwały otrzymuje nowątreśc:
,, $ 3 Stawki czynszu za wynajęcie lokali i obiektów określonychw $
l . $ 2a , nie dotyczą oddawaniaw najem bądŹ dzierŻawęw/w nieruchomościpo
przeprowadzęniu przetargr:.

s2.
Wykonanie uchwałypowierza się Wójtowi Gminy .

$3
Traci moc Uchwala Nr XL/364l2010 ĘadyGminy Stary targ z dnia}2 czerwca2Ol0r. w
sprawie dokonaniazmiany treściuchwałyNr XXII/21012008Rady Gminy Stary Targ z
dnia l1 grudnia2008 r. w splawie ustaleniaminimalnychstawek czynszunajmu lokali
uzytkowych ipomieszczeń gospodarczychstanowiącychwłasność
Gminy Stary Targ.

s4.
Uchwaławchodzi w Życie po upływie l4 dni od dnia ogłoszeniaw Dzienniku
Urzędowym Województwa Ponrorskiego >przyczym miec będzie Zastosowaniedo
kształtowaniatreściumów cywilnoprawnych , ktorymi związanajest obecnie Gmina Stary
Targ orazdo umów zawieranych po wejściuw iycie niniejszej uchwały.

