W lewym górnym rogu dokumentu
pieczęć podłużna Burmistrz Lądka - Zdroju

ZARZĄDZENIE Nr 0050.230.2019
BURMISTRZA LĄDKA - ZDROJU
z dnia 24 września 2019 roku

w sprawie ustalenia stawek czynszu za wydzierżawianie sal w budynku przy
ul. Zamenhofa 2 w Lądku - Zdroju
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) zarządza się co następuje:
§1
1. Ustala się wysokość stawki godzinowej za wydzierżawianie sal znajdujących się w
budynku położonym przy ul. Zamenhofa 2 w Lądku – Zdroju w wysokości:
Lp.

Wyszczególnienie przedmiotu dzierżawy

1.

Sale wydzierżawiane podmiotom w ramach prowadzonej
przez nich działalności gospodarczej
Sale wydzierżawiane na rzecz stowarzyszeń, klubów i
innych podmiotów

2.

Wysokość stawki
godzinowej
27,00 zł/godzinę
18,00 zł/godzinę

2. Ustala się wysokość stawki miesięcznej za wydzierżawienie sal znajdujących się w
budynku położony przy ul. Zamenhofa 2 w Lądku – Zdroju w wysokości:
Lp.

Wyszczególnienie przedmiotu dzierżawy

1.

Sale wydzierżawiane podmiotom w ramach prowadzonej
przez nich działalności gospodarczej
Sale wydzierżawiane na rzecz stowarzyszeń, klubów i
innych podmiotów

2.

Wysokość stawki
miesięcznej
4,00 zł/miesięcznie/m²
2,50 zł/miesięcznie/m²

§2
W przypadku ubiegania się o dzierżawę podmiotów prowadzących działalność sportowo –
rekreacyjną, oświatową, charytatywną lub kulturalną stawki czynszu ustalane mogą być na
podstawie negocjacji stron.
§3
Do stawek czynszu dolicza się podatek VAT w wysokości określonej odpowiednimi
przepisami prawa.
§4
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku Zdroju.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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