
Uchwała Nr XXX - 216 / 09
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 28 października 2009 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania komunalnymi lokalami 
użytkowymi i garażami na terenie Gminy Baborów

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r., z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i 
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441 i Nr 175, poz.1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. 180, poz. 1111 i Nr 223, 
poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420) 

Rada Miejska w Baborowie uchwala, co następuje: 

§ 1

W uchwale nr XVI - 138/2000 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 30 marca 2000 r. zmienionej 
uchwałami nr XVIII – 155/2000 z dnia 14 lipca 2000 r. oraz XXII-168/05 z dnia 22 marca 2005 
roku w sprawie określenia zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi 
i garażami na terenie Gminy Baborów 

wprowadza się następujące zmiany:
- w § 5 po ust 3 dodaje się ust 4 w brzmieniu:

„§ 5.4. Jeżeli lokal użytkowy jest usytuowany w piwnicy lub suterenie, wysokość minimalnej 
stawki czynszu wynosi 50 % stawki określonej w załączniku do niniejszej uchwały”

- użyte w treści uchwały sformułowanie „Zarząd Gminy” zastępuje się wyrażeniem „Burmistrz 
Gminy”,

- w załączniku do uchwały stanowiącym tabelę określającą „wysokość minimalnych stawek 
czynszu najmu komunalnych lokali użytkowych i garaży na terenie Gminy Baborów” , dodaje 
wiersz oznaczony lp. 9 w brzmieniu:.

Lp Wyszczególnienie
Miasto Baborów Sołectwa

zł/m2 Wskaźnik 
wzrostu stawki zł/m2

Wskaźnik 
wzrostu 
stawki

9. 
Lokale wykorzystywane 
wyłącznie na cele składowe lub 
magazynowe

1,00 1,000 1,00 1,000

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.


