
 
Zarządzenie Nr 8/2013 
Wójta Gminy Rytwiany 
z dnia 20 marca 2013roku 

 
zmieniające  Zarządzenie Nr 32/2012 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 04 lipca 2012roku                         
w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawnego i najmu za  

nieruchomości stanowiące własność Gminy Rytwiany  
 

 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym               
( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.12, art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1   
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 
2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w oparciu o §20 Uchwały Nr XXII/126/212 Rady 
Gminy Rytwiany z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i 
obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony 
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego w dniu 4.06.2012r.,poz. 1669) Wójt Gminy zarządza, co 
następuje: 
 

§ 1 
1. Zmienia się Zarządzenie Nr 32/2012 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 04 lipca 2012r.                       
w sprawie określenia wartości minimalnych stawek czynszu dzierżawnego i najmu za 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Rytwiany, poprzez zmianę jego załącznika                  
Nr 1 -Tabela stawek czynszowych za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Rytwiany w części dotyczącej pkt. 2 tabeli. 
 
   
2.  Działalność rolnicza (uprawy polowe) na 

terenie całej gminy 
Jednostka 
mary 

Stawka 
czynszu              
w zł  /netto/ 

Płatność 
czynszu 

- grunty klasy III  1 ar 2,50 rocznie 
- grunty klasy IV        1 ar 2,00 rocznie 
- grunty klasy V        1 ar 1,50 rocznie 
- grunty klasy VI        1 ar 1,20 rocznie 
- grunty rolne pod zabudowaniami bez 
względu na klasę gruntu 

       1 ar 22,00 rocznie 

 
§ 2 

Pozostała treść Zarządzenia Nr 32/2012 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 04 lipca 2012r.                
pozostaje bez zmian. 
 

§ 3 
Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. nieruchomości i rolnictwa. 
 
 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 


