
ZARZĄDZENIE Nr 92/2018 
 

Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 
z dnia 10 września 2018r. 

 
w sprawie :   ustalenia miesięcznych stawek netto czynszu za lokale użytkowe. 
         
 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018. 
poz. 994 ze zmianami) oraz art. 8 pkt.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o zmianie ustawy o ochronie 
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2018 
poz.1234 ze zmianami) 
 
zarządza się , co następuje : 

 
§ 1. Ustala się miesięczne stawki czynszu za 1 m² powierzchni obowiązujące od dnia  

1 stycznia 2019r.  
1. 13,00 zł  -  w lokalach handlowych 
2. 1,45 zł   - w lokalach wynajętych na prowadzenie działalności statutowej przez organizacje 

społeczne utrzymujące się wyłącznie ze składek członkowskich lub dotacji 
3. 4,30 zł   - w lokalach przeznaczonych na działalność usługowo – rzemieślniczą, produkcyjno - 

usługową i biurową 
4. 3,15 zł   - w lokalach przeznaczonych na działalność socjalną, składową oraz wynajętych 

organizacjom kulturalno – oświatowym na prowadzenie działalności statutowej 
5. 1,10 zł   -  w lokalach przeznaczonych na pomieszczenia gospodarcze, składowe wykonane 

przez ZGM 
6. 0,10 zł   - lokale gospodarcze na terenie wiejskim wykorzystywane przez rolników 
7. 0,20 zł   - w lokalach przeznaczonych dla instytucji kultury i oświaty 
8. 0,70 zł   - w lokalach przeznaczonych dla szkoły w Samborsku 
9. w lokalach wynajętych na prowadzenie działalności opieki zdrowotnej: 

a)   9,50 zł  - na terenie miasta 
b)   6,00 zł - na terenie wiejskim 
c)   6,00 zł - na terenie wiejskim w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej 

10. 1,30 zł   - w lokalach wynajętych dla podstacji pogotowia ratunkowego 
11. w lokalu dla apteki w Jastrowiu   

a) 13,00 zł - za powierzchnię 108,63 m² (Gdańska 14) 
        4,20 zł - za powierzchnię 142,40 m² (Gdańska 14) 
b) 13,00 zł - za powierzchnię   96,00 m² (1 Maja 11) 

  1,45 zł - piwnice w budynku 1 Maja 11 
12. 5,00 zł - za garaże.  

 
§ 2 . Traci moc zarządzenie Nr 112/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia  

16 listopada 2016r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek netto czynszu za lokale użytkowe. 
 
§ 3 . Wykonanie zarządzenia powierza się Prezesowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 

Jastrowiu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  
 
§ 4 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

 


