
Załącznik nr 1 
do Zarządzenia  nr 140/2017

Prezydenta Miasta Starachowice
z dnia 07.04.2017 r.

Tabela stawek minimalnego czynszu za najem, termin wnoszenia opłat za czynsz i koszty zużycia
mediów ( zużycie energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków).

PARTER

Przeznaczenie Stawka za najem 
lokalu

Termin wnoszenia 
opłat za czynsz 
najmu

Termin wnoszenia opłat za
zużycie mediów

Wysokość 
pobieranej 
kaucja 
zabezpieczającej

Prowadzenie 
działalności 
gospodarczej

48,00 zł - czynsz 
najmu 
+
34,00 zł – koszty 
utrzymania hali 
targowej
i administracyjnej
= 82,00 zł */ 
miesięcznie 
za 1 m  2   
wynajmowanej 
powierzchni

Do ostatniego dnia 
każdego miesiąca 
na podstawie 
faktury VAT.

Na podstawie wskazań 
indywidualnego  podlicznika 
i wodomierza 
z jednomiesięcznym 
opóźnieniem i wystawionej 
faktury płatnej w terminie 14
dni od daty wystawienia.

Trzykrotność 
miesięcznego 
czynszu brutto

*  Do  podanej  stawki  zostanie  doliczony  podatek  od  towarów  i  usług  (VAT)  zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

PATIO (Ogródek) 217 m2

Przeznaczenie Stawka za miesięczny 
najem powierzchni 
całego patio

Termin wnoszenia opłat 
za czynsz najmu

Termin wnoszenia opłat za  
zużycie mediów

Prowadzenie 
działalności 
gospodarczej

1.500,00/ netto *
Do ostatniego dnia

każdego miesiąca na
podstawie faktury VAT.

-Prowadzenie 
działalności 
statutowej przez  
organizacje 
pozarządowe

800,00/  netto *

*  Do  podanej  stawki  zostanie  doliczony  podatek  od  towarów  i  usług  (VAT)  zgodnie
z obowiązującymi przepisami. 

 



PIĘTRO

Przeznaczenie Stawka za najem lokalu Termin wnoszenia 
opłat za czynsz 
najmu

Termin wnoszenia 
opłat za  zużycie 
mediów

Wysokość 
pobieranej kaucja 
zabezpieczającej

Prowadzenie 
działalności 
gospodarczej

16,00 zł - czynsz najmu 
+
34,00 zł – koszty 
utrzymania hali targowej
i administracyjnej
= 50,00 zł */ 
miesięcznie 
za 1 m  2   wynajmowanej 
powierzchni

Do ostatniego 
dnia każdego 
miesiąca na 
podstawie faktury
VAT.

Na podstawie 
wskazań 
indywidualnego  
podlicznika i 
wodomierza 
z 
jednomiesięcznym 
opóźnieniem i 
wystawionej 
faktury płatnej w 
terminie 14 dni od 
daty wystawienia.

Trzykrotność 
miesięcznego czynszu 
bruttoObowiązujące 

Zarządzenie
nr 484/2015 Prezydenta 
Miasta Starachowice z 
dnia 5.11.2015 r. w 
sprawie: ustalenia 
wysokości miesięcznej 
stawki najmu za
1 m2 lokali znajdujących
się na I piętrze przy 
umowach zawartych na 
okres do 3 miesięcy.
9,60 zł - czynsz najmu
+
34,00 zł – koszty 
utrzymania hali 
targowej
i administracyjnej
= 43,60 zł */ 
miesięcznie 
za 1 m  2   wynajmowanej 
powierzchni

Prowadzenie 
działalności 
statutowej 
przez  
organizacje 
pozarządowe

24,39 zł */ opłata 
roczna za cały 
wynajmowany lokal
( w tym wliczone są 
koszty związane z 
utrzymaniem lokalu)

Do 10-go dnia 
ostatniego 
miesiąca danego 
roku trwania 
umowy najmu,  
na podstawie 
faktury VAT.

- -

32,52 zł * / godzinę 
krótkotrwałego 
wynajmu, nie 
przekraczającego w 
ciągu doby 8 godzin.

Na podstawie 
faktury VAT 
zgodnie z zwartą 
umową najmu.

- -

*  Do  podanej  stawki  zostanie  doliczony  podatek  od  towarów  i  usług  (VAT)  zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

PREZYDENT MIASTA
                                                                                                            STARACHOWICE

       /-/
           Marek Materek


