
ZARZĄDZENIE NR 405/2013

PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE

z dnia 17.10.2013 r.

w sprawie: ustalenia stawek czynszu z tytułu wydzierŜawienia nieruchomości stanowiących       

  własność Gminy Starachowice na Targowisku Miejskim przy ul. Targowej.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2013r.  poz.  594)  i  §  14  Uchwały  Nr  IX/20/03  Rady  Miejskiej
w  Starachowicach  z  dnia  1  grudnia  2003  r.  zmienionej  Uchwałą  Nr  V/9/08  Rady  Miejskiej
w Starachowicach z  dnia  30  maja  2008r.  w  sprawie  zasad  nabywania,  zbywania  i  obciąŜania 
nieruchomości  oraz  ich  wydzierŜawienia  lub  wynajmowania  na  okres  dłuŜszy  niŜ  3  lata 
(Dz.Urz.Woj.Święt.z 2004 Nr 13 poz. 236 z późniejszymi zmianami) z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1
Za budowle, budynki i ich części związane z działalnością gospodarczą oddane w dzierŜawę na 
Targowisku Miejskim przy ul. Targowej ustala się stawkę czynszu dzierŜawy:

– stawka miesięczna za 1 m2 – 31,00zł netto

do cen dolicza się podatek VAT zgodnie z obowiązującymi stawkami w wysokości wynikającej z 
odrębnych przepisów. 

§ 2
Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej będące 
dzierŜawcami są podatnikami podatku od nieruchomości i są zwolnione od opłaty targowej.

§ 3
Decyzję  wyraŜającą  zgodę  na  zawarcie  umowy dzierŜawy  podejmuje  Prezydent  Miasta 
Starachowice na podstawie złoŜonego wniosku (załącznik  nr 1 do Zarządzenia).

§ 4
W uzasadnionych przypadkach Prezydenta Miasta Starachowice moŜe ustalić indywidualną, stawkę 
czynszu dzierŜawnego.

§ 5
Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego.

§ 6
Zarządzenie obowiązuje od dnia 01.01.2014r.

§ 7
Z dniem 01 stycznia 2014 roku traci moc Zarządzenie Nr 4/2004 Prezydenta Miasta Starachowice z 
dnia 03.02.2004 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierŜawy na targowiskach miejskich.

W zastępstwie Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta
Miasta Starachowice

Sylwester Kwiecień



Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 405/2013

Prezydenta Miasta Starachowice
z dnia 17.10.2013 r.

……………….. dn. ........................
PREZYDENT MIASTA  STARACHOWICE
UL. RADOMSKA 45
27-200 STARACHOWICE

Wydział Rozwoju Miasta/ Referat Rozwoju Gospodarczego

WNIOSEK O WYDZIER  ś  AWIENIE NIERUCHOMO  Ś  CI  

Dane przedsiębiorcy, z którym ma być zawarta umowa:
- osoby fizyczne działające na podstawie wpisu do CEiDG wpisują: imię i nazwisko, adres 

zamieszkania, nazwę i siedzibę działalności,
- Spółki  z  o.o.,  spółki  akcyjne,  inne  instytucje  wpisują:  nazwę  i  siedzibę  firmy,  imię

i nazwisko osoby upowaŜnionej do reprezentowania firmy.

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Nr telefonu ...............................................
NIP............................................................

Proszę o wydzierŜawienie lokalu handlowego nr …...... w pawilonie nr ….............będącego 
własnością Gminy Starachowice połoŜonego w Starachowicach na Targowisku Miejskim przy ulicy 
Targowej
- o powierzchni ...........................................................................m2

z przeznaczeniem
pod..................................................................................................

/ podać cel dzierŜawy /

na okres .........................od dnia......................................

...................................................
Podpis wnioskodawcy


