
ZARZĄDZENIE NR 3712020

BURMISTRZA MIASTA LIPNA

z dnia 19 maja 2020 roku

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czyn§zu za dzieńawę nieruchomoŚci
gruntbwych bądź najem tokati uĘtkowych stanowiących własnoŚÓ Gminy Miasta
Lipna

Napodstawięart.4 ust.2 ustawy zdnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej

(tj. Dz. tJ. z 2019 poz. 712, ż020) oraz § 2 ust. 1 Uchwały Nr V/43l07 Rady Miejskiej w
Lipnie z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie ustalania zasad wydzterżawiania i
w}najmowania gruntów i lokali uzytkowych na okres dłuitszy ńż 3 lata oruz okreŚlenia

w}sokości czynsnJ za dzietżawę i najem (Dz.|Jrz. Wojewódźwa Kujawsko - Pomorskiego

Nr 65 poz. 1067 z dnia 01.06.2007 roku) zarządzam, co następuje:

§1.
Ustalam stawki za dzietżawę i najem mienia komunalnego stanowiącego własnoŚÓ Gminy
Miasta Lipna z podzińem na różne formy korzystania z nieruchomości gruntowych i lokali
zgodnie z załączniL<tem nr 1 do niniej s zęgo zaruądzenia.

§2,
Uchyla sięZarządzenieNr 6512017 BurmistrzaMiastaLipna zdnia 13 grudnia2017r. w
sprawie ustalęnia stawek ozyfiszuzadzierżawę nieruchomości gruntowych i najem lokali
uzytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Lipna.

§3.
Zaruądzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do stawek czynowych do

umów zawutychpo dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia.



Stawki za najem i dzierżawę

Załącznik
do Zarządzenia Nr 3712020

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 maja 2020 roku

mienia komunaln€go Gminy Miasta Lipna

Najem bądź dzierżawa gruntu , lokali stawki wyjściowe
Opłata

obowiązująca
Uwagi

Pod uslugi bądź handel:
za |m2 w stosunku rocznym w odnięsięniu dzierżavry

Kwota netto + 23% VAT: brutto
19,00 + 4,37 =23,37 ń

Pod garaż:
za l m2 w stosunku locznym

Kwota netto + 23%VAT= brutto

l 1.00 + 2,53 : 13,53 zł

Uprawy rolne
za l m' w stosunku rocznym

0,10 zł Dzierżawa gruntu na celę rolnę
jest zwolniona z podatku VAT

Pod ogródek warzywny i tereny zielone
za l m2 w stosunku roczny + VAT

Kwota nętto+ 23o/N AT = brutto
0,20+ 0,04= 0,24 zł

Pod usytuowanie cyrku , w_esołego miasteczka itp,

Stawka dzienna za 1000 m2

Kwota netto+ 237oVAT: brutto
|50ń+ 34,50= 184,50ń

Fod b"dy"ek go§pod*czy i zal m 2 w stosunku rocznym Kwota netto+ ż3%V AT: brutto
6,50 + 1,49 : '7,99 zł

rr,r,e. t..e.r,y utwardzone np. pod zaplecze bud . itp, za 1

m 2w stosunku miesięcznym

Kwota nętto +23% VAT: brutto
0,50 + 0,12 = 0,62 zł

iod uslugi i handel okazjonalny do 7 dni
Stawkadzięnna 2ą | 6'+ VAT

Kwota netto + 23%V AT: brutto
0,50 + 0, l2 = 0,6ż zł

ffi umieszczaneprzez
najemców na obiekcie, w którym prowadzonajest działalność

gospodarczaw stosunku miesięcznym zal m'.

Kwota nętto + 23YoY AT = brutto
20 ń+ 4,60-_24,60 ń

N"rrn lrk"r,-źytk"*ego za!m2 w stosunku
miesięcznym:
- lokal w sutęrenię
- lokal na parterze
- lokal na I piętrze
- lokal na II piętrze

Kwota netto + ż3o/oV AT: brutto

4,00 zł + 0,92: 4,92 zł
19,00 zł + 4,37 :ż3,3'7 zł
19,00 zł + 4,37 :23,37 zł
10,00 zł + 2.30: 1ż,30 zl
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