
ZARZĄDZENIE NR 113/2019 
BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE 

 
z dnia 3 października 2019r. 

 
 

                   w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego gruntów komunalnych.  
 
 

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz.506 ze zm.) oraz art.13 ust.1 i art.25 ust.1 ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz.2204 ze zm.) -  
 

zarządza się, co następuje: 
  
 

§1. Ustala się stawki czynszu dzierżawnego gruntów komunalnych innych niż 
przeznaczonych na cele produkcji rolnej w granicach administracyjnych miasta Jastrowie: 

1) ogrody przydomowe niezależnie od klasy gruntu               - stawka roczna   0,30 zł/m² 
2) dział specjalny produkcji rolnej                 - stawka roczna   0,40 zł/m² 
3) cyrk                           - stawka jednorazowa 420,00 zł 
4) strzelnica sportowa                   - stawka miesięczna    210,00 zł 
5) wesołe miasteczko                              - stawka jednorazowa 360,00 zł 
6) pod budownictwo mieszkaniowe                  - stawka miesięczna   0,50 zł/m² 
7) pod pawilonami handlowymi                  - stawka miesięczna   3,50 zł/m² 
8) pod garażami                    - stawka roczna   3,20 zł/m² 
9) niewymienione w pkt 1-8                      - stawka roczna  0,60 zł/m². 

                                                   
§2. Ustala się stawki czynszu dzierżawnego gruntów komunalnych innych niż 

przeznaczonych na cele produkcji rolnej poza granicami administracyjnymi miasta Jastrowie: 
1) działki letniskowe                                                                   - stawka roczna 1,70 zł/m2                                  
2) pozostała działalność                                                   - stawka roczna 0,35 zł/m2   
3) pod pawilon handlowy                                                  - stawka miesięczna 2,00 zł/m2   
4) za lokal pod działalność handlową lub usługową               - stawka miesięczna 3,00 zł/m2   
5) za ogrody przydomowe niezależnie od klasy gruntów           - stawka roczna 0,15 zł/m2. 

 
§3. Ustala się stawki roczne czynszu na dzierżawę gruntów komunalnych przeznaczonych na 

cele rolnicze w kwintalach żyta według aktualnej ceny 1 q za 1 ha powierzchni: 
1) za dzierżawę gruntów ornych: 
     a) klasa IIIa    5,0 q, 
     b) klasa IIIb   4,5 q, 
     c) klasa IVa i IVb   4,0 q, 
     d) klasa V i VI             2,5 q, 
2) za dzierżawę użytków zielonych: 
     a) klasa III    - 5,0 q, 
     b) klasa IV    - 4,5 q, 
     c) klasa V i VI  - 2,5 q. 

 
§4. Stawki czynszu dzierżawnego gruntów komunalnych na cele inne niż  wymienione                  

w §1-3 ustala się w drodze negocjacji. 
 



§5. Do stawek  czynszu dzierżawnego wymienionych w §1-4 dolicza się podatek VAT 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
§6. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej. 

 
§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do czynszu 

dzierżawnego należnego od dnia 1 stycznia 2020r.  
 

 


