
Zarządzenie Nr 519/2019 

Prezydenta Miasta Przemyśla 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

 

w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów będących własnością Gminy 

Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla bądź będących w samoistnym posiadaniu 

oraz ustalenia wynagrodzenia za korzystanie z tych gruntów bez umowy 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 2 pkt 3 i art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.), 
 

zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Ustalam wysokość stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących  własność Gminy 

Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla bądź będących w samoistnym posiadaniu oraz ustalam 

wynagrodzenie za korzystanie z tych gruntów bez umowy zgodnie z załącznikiem Nr 1 

do niniejszego zarządzenia. 

2. Ustalone stawki, o których mowa w ust. 1, podlegają corocznej waloryzacji począwszy od roku 

2021 w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. W przypadku deflacji 

waloryzacji nie przeprowadza się. 

3. Wynagrodzenie za korzystanie z gruntów bez umowy ustalane jest według stawek określonych 

w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

4. Ustalam podział miasta Przemyśla na strefy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego 

zarządzenia. 

5. Rozmieszczenie miejsc handlowych przy Cmentarzu „Zasanie” określa załącznik Nr 3 

do niniejszego zarządzenia.  

§ 2 
 

Traci moc Zarządzenie Prezydenta Miasta Przemyśla Nr 540/13 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie 

ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów będących własnością Gminy Miejskiej Przemyśl 

i Miasta Przemyśla, bądź będących w samoistnym posiadaniu oraz ustalenia wynagrodzenia 

za użytkowanie tych gruntów bez umowy z późn. zm. 
 

§ 3 
 

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikom: Wydziału Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami, Wydziału Gospodarki Lokalowej oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej 

i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Przemyślu. 
 

§ 4 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 r. 

PREZYDENT 

MIASTA PRZEMŚLA 

 

Wojciech Bakun 
 


