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Zatwie rdz

zARZ4DZENIE  Nr...¢..?../2015
BURn4ISTRZA DRAWSKA  POMORSIREGO

z  dnia  26 lutego 2015r.

w sprawie ustalania czynszu w umowach dzierZalvy nieruchomoSci gminy Drawsko
Pomorskie.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 usta\vy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminn)m
(Dz.  U.  z 2013 r.  poz.  594, poz.  645  i poz.  1318; z 2014 I.  poz.  379 i poz.  1072)zarzadza sis,
co nastepuje:

§ 1. 1 Ustala sis, ze mirimalna `vysokoS6 stawek cz)mszu w umowach dzierza\vy nieruchomofci
gminy  Drawsko  Pomorskie  uzaleZniona  bedzie  od  sposobu  \vykorzystania  dzierZawionej
nieruchomoSci    oraz    od   jej    zaliczenia    do    nieruchomoSci    leZapych    poza    granicami
admihistracyjnych miasta Drawsko Pomorskie lub, w prz)apadku pofozenia nieruchomoSci w
granicach administracyjnych miasta Drawsko  Pomorskie  do jednej ze stref miasta Drawsko
Pomorskie, z zastrzeZeniem ust.3 i § 2 ust.3.

2.Podzial miasta Drawsko Pomorskie na strefy przedstawia zalacznik Nr 1 do
niniejszego zarzadzenia oraz oznaczenie na mapie stanowiapej zalqcznik Nr 2 do niniejszego
zarzadze nia.

3. WysokoS6 stawek miesiecznego cz)mszu za 1 m2 nieruchomosci w umowach
dzierZarvy nieruchomoSci gminy Drawsko Pomorskie nie vy)mienionych z zarzqdzeniu ustala
kazdorazowo Burmistrz Drawska Pomorskiego.

§ 2.1. Ustala sis nastepujapa vysokoS6 stawek minimalnych miesiecznego czynszu za 1 m2
nieruchomoSci w umowach dzierZa\vy nieruchomoSci gminy Drawsko Pomorskie
\vykorzystywanych na ni2ej wskazane cele :

1)handlowe :
a) strefa centralna 2,80z1/m2 + VAT, z zastrzeZeniem pkt 2
b) strefa posrednia  2,10z1/m2 +VAT, z zastrzeZeniem pkt 2
c) stre£a peryferyjna  oraz teren gminy 1,90z1/m2 + VAT, z zastrzeZeniem pkt 2

2) posadowienie na nick stragan6w handlolvych, tzw. )?szczek?? bez wzgledu na miejsce

pofozenia o powierzchni :
do 6 m2 - 53,00zI/ szt. + VAT;

3) skladowe
a) strefa centralna o,30zl/m2 +VAT
b) strefa posrednia  o,21zIVm2 +VAT
c) strefa per)rferyjna  oraz na pozostal)un terenie,  dzialki o powierzchni po\vyzej

2000m2 -    o,o4z1 +VAT

4) ogr6dki letnie
a) strefa centralna  5,00zl/m2 +VAT
b) str,efa posrednia  4,00z1/m2 +VAT
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5)garage:
a) miasto Drawsko Pomorskie 1,60z1 /m2 + VAT
b) teren poza miastem Drawsko Pomorskie  0,85zIVm2   + VAT

2. Ustala sis nastepujape stawki czynszu dzier2a\unego za reklamy  na terenie gminy
Drawsko Pomorskie :
1) na gruntach:
a) strefa centralna miasta  Drawsko Pomorskie
b) teren poza miastem Drawsko Pomorskie

-.

1.200,00z1 /m2 + VAT rocznie;
600,00zl /m2 +VAT rocznie;

2) na budynhach                             1 5,00zl/m2 + VAT miesiecznie, z zastrzezeniem pkt.3;

3) reklamy Swietlne na budynkach                   24,00zl/m2 + VAT miesi?cznie

przy czym stawki cz]mszu dzierzaunego przy powierzchi reklamy przekraczajapej lm2
moga bye negocjowane indywidualnie, jednak nie moga bye nizsze niZ okreSlone \vyzej.

3. Ustala sic nastepujapa \vysokoS6 stawek minimalnych rocznego czynszu dzierza\unego za
1 m2 w umowach dzier2a\vy  nieruchomoSci gminy Drawsko Pomorskim \vykorzystywanych
nacele:
1 ) ogr6dk6w warzywnych (do 1000m2) bez \^zgledu na miejsce pofozenia  - o,10z1 /m2;
2) rolne bez wzgledu na miejsce pctozenia o powierzchni:

a) do o,50 ira  - 0,04z1/m2 ;
b)  o,50ha  -  1,00ha  -0,03zl/m2 ;
c)  za kazdy I,00ha   - 80,00zl  rocznie;

3) teren zieleni    - 0,60z1 /m2 + podatek VAT roczrie

§ 3.Traci moo zarzadzenie Nr 142/20 1 0 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 07
gmdnia20 1 0r.
w sprawie ustalania cz)mszu w umowach dzier2a`vy nienlchomoSci gminy Drawsko
Pomorskie.

§ 4. Zarzadzenie podlega ogloszeniu na tablicy ogloszeh w Urz?dzie Miejski w Drawsku
Pomorskim, samorzadu mieszkahc6w i  sctectw gminy Drawsko Pomorskie i wchodzi w
rtycie z dniem 01 marca 2015r.
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Zalacznik nr I
do zarzadz;rna nr 39/201 5
Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia 26 1utego 2015 I.

PodziaI Miasta Drawsko Pomorskie na strefy urbanizacyjne

Po przeprowadzeniu analiay czynnik6w maj apych wplyw na.wartoS6 rynkowa
gnmt6w zurbanizowanych, poloZonych na obszarze m. Drawsko Pomorskie, dokonano
podziafu na strefy urbanizaeyjne wg. klasyflkaCji j.n.

1. Strefa centralna, do kt6rej zaliczono ulice:

Obr. Westeaplatte, W1. Sikorskiego, Plac Konst)rfucji, 4 Marca, Kilihskiego, Sybirak6w,
Grunwaldzka, Gaj owa, Kr61ewiecka, SIowiahska, Rafuszowa, Jagiellohska, Basztowa,
Zamkowa, Cmentama, Bednarska, Pocztowa, Plac Baftycki, Plac M. Konopnickiej,
Kujawska, Pilsudskiego, Ogrodowa, J. Matejki, Park Chopina, Plac E. Orzeszkowej, Polna,
Boczna, Jasna, Wodna, Brzozowa, Sobieskiego (ur 1,3,5,7,9,  1 1, 15, 2b, 2c, 2, 4, 6,8,10,
12), B Chrobrego (do skrzyZowania z Obr. Westexplatte: ur 1, 1a, 3, 3a, 2, 2a), Gdyhska (do
skezyzowania z Torulska: ur 2,4), Torufiska (do skrayZowania z Obr. Westerplatte.. ur 4,6),
Spokojna (ur 2a, 2b, 1,3,5), Kupiecka, 1  1 Pulcu Piechoty (do skrzyZowania z Kr6lewieckq:
nr 73 i nr 48 wlapznie), Lqukowa (do ur 2 wlapznie).

2. Strefa poSrednia, do kt6rej zaliczono ulice:

Sobieskiego (do przej azdu kolej owego), SIoneczna, B. Chrobrego (od skrzyZowania
z Obr. Westerplatte), St. Staszica, Zlocieniecka foarayste do ur 22d wlapznie i nieparzyste
do nr 3 3 wlapznie), Sadowa, Plac Grudziapdzki, Bydgoska, Poznahska, Kaliska, Moniuszki,
GnieZniedska, Szczecihska, Dworcowa, Kolej owa, Spokojna,.Lqkowa (parzyste od nr 4 do
nr 38 wlapznie i nieparzyste od nr 3 do ur 29 wlapznie), Starogrodzka a)arzyste do ur 34
wlapznie i nieparzyste od nr 29 wlapznie), W.iewi6rskiego do skrayZowania z Witkiewicza),
Lowicka, Pomorska, Kaszubska, Warmifiska, Slapka, Seminaryjna, Plac Gd.ahski,
Marynarska (parzyste do ur 4b wlapznie i nieparzyste do nr 7 wlapznie), Morska, Kr6tka,
Tatrzahska, Sudecka, Kaxpacka, Gdyhska (od skrzyZowania z Toruhskq do ur 14a parayste
wlapznie i do nr 23 nieparzyste wlapznie), Torulska (od skrzyZowania z Obr. Westerplatte),
Kosynier6w, Mickiewicza, Slowackiego, B. Prusa, 1 1 Putku Piechoty (od skrzyzowania z
Kr6lewieckal, KoSciuszki.

3. Strefa peryferyjna, do kt6rej zaliczono ulice w pozostalym obszarze
miasta Drawsko Pomorskie
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