
 

 

UCHWAŁA NR II/8/14 

RADY GMINY DOBRA 

z dnia 11 grudnia 2014 roku 

w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek za dzierżawę gruntów i lokali użytkowych 
stanowiących własność Gminy Dobra 

Działając na podstawie art. 18 ust.1ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  

Dz. U. z 2013r.  poz. 594 ze zmianami) oraz art.4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. 

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 

1172 ze zm.), Rada Gminy DOBRA  -  uchwala  co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące, minimalne stawki opłat za dzierżawę gruntów i najem lokali użytkowych 

stanowiących własność Gminy Dobra wg. cen netto: 

 

1) za 1 m
2 

gruntu zajętego na prowadzenie   działalności handlowej – 

miesięcznie netto 
5,32 zł 

2) za 1 ar gruntu na działalność rolniczą   oddalonego od terenów 

zabudowanych   rocznie netto 
0,91 zł 

3) za 1 ar gruntu rolnego (działki   przydomowe) – rocznie netto 6,61 zł 

4) za 1 m
2 

gruntu zajętego pod garaż   wybudowany przez lokatora 

miesięcznie   netto 
1,47 zł 

5) Dzierżawa gruntu Beskidzkim Stacjom   Narciarskim Spółka z o.o. – 

rocznie netto 
311,94 zł 

6) Za wynajem 1 m
2 

lokalu powierzchni   użytkowej– miesięcznie netto:  

a) lokalu użytkowego 7,39 zł 

b) garażu murowanego stanowiącego odrębny   budynek 2,63 zł 

c) garażu o konstrukcji drewnianej lub   metalowej 1,84 zł 

d) garażu wydzielonego jako część budynku   mieszkalnego murowanego 2,39 zł 
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7) za dzierżawę stacji przekaźnikowej I i II   programu TV - miesięcznie 

netto 
1.925,53 zł 

8) za każde urządzenie do odbioru telefonii   komórkowej zainstalowane na 

stacji   przekaźnikowej netto 
1.470,40 zł 

9) za wynajem sal gimnastycznych i innych 

pomieszczeń w budynkach  szkolnych na   zajęcia sportowo- rekreacyjne za 

wyjątkiem   młodzieży uczącej się z terenu Gminy   Dobra netto, 

 

- powierzchnia użytkowa do 30 m
2
 9,19 zł 

- powierzchnia użytkowa 31 m
2 

- 60 m
2
 18,39 zł 

- powierzchnia użytkowa powyżej 60 m
2
 36,76 zł 

10) wynajem pomieszczeń szkolnych na               prowadzenie  sklepiku 

szkolnego za 1m
2 

netto 
3,15 zł 

 

11) Wynajem pomieszczeń w budynkach    stanowiących własność Gminy na 

   zorganizowanie 1 dniowych  uroczystości    rodzinnych, (urodziny, 

komunie, chrzciny, za wyjątkiem wesel) netto 

 

-  bez wyposażenia 

 

- z wyposażeniem 
 

 

 

 

 

 

 

150,00 zł 
 

250,00 zł 

12) Za wywieszanie reklam i ogłoszeń na  ścianach     budynkach 

oraz ogrodzeniach stanowiących     własność Gminy, opłata roczna: 

 

   - za 1 m
2 

zajętej powierzchni ściany lub     ogrodzenia 

 

    - za każdy rozpoczęty m
2 

powierzchni ściany lub ogrodzenia 

 

 

 

 

50,00 zł 
 

 

zwiększenie opłaty 

o 20% 

  

§ 2. Traci moc Uchwała  Rady Gminy Dobra Nr XXXIX-341/13 z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie 

określenia wysokości minimalnych stawek za dzierżawę gruntów i lokali użytkowych stanowiących własność 

Gminy Dobra. 

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały zleca się Wójtowi Gminy Dobra. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od stycznia 2015 roku. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Dobra 

Jan Palki 
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