
UCHWAŁA  Nr 74/5/IX/07  

Rady Miejskiej w Iłowej  

z dnia 25 lipca 2007r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miesięcznych minimalnych stawek bazowych 

czynszu najmu za lokale uŜytkowe naleŜące do zasobu gminy oraz trybu najmu tych 

lokali.  

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „a” oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 

z późn.zm.)  

uchwala się, co następuje: 

 
§  1. W uchwale nr X/50/941 Rady Gminy i Miasta w Iłowej z dnia 2 marca 1994 roku w 

sprawie ustalenia miesięcznych minimalnych stawek bazowych czynszu najmu za lokale 

uŜytkowe naleŜące do zasobu gminy oraz trybu najmu tych lokali : 

                                                 
1 Uchwała Nr X/50/94 była zmieniana w drodze uchwał: 

- Nr I/4/95 z dn. 2 marca 1995 r. dotyczy wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie stawek czynszu za lokale uŜytkowe,  

- Nr II/11/95 z dn. 6 kwietnia 1995 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej miesięczne minimalne stawki bazowe czynszu najmu za 
lokale uŜytkowe, 

- Nr III/19/95 z dn. 28 kwietnia 1995 r. dotyczy zmiany uchwały w sprawie zawierania umów najmu na lokale uŜytkowe, 

- Nr VIII/51/95 z dn. 29 grudnia 1995 r. w sprawie zmiany  uchwały ustalającej miesięczne minimalne stawki bazowe czynszu najmu za 
lokale uŜytkowe, 

- Nr 46/2/IX/96 z dn. 16 grudnia 1996 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej miesięczne stawki bazowe czynszu najmu za lokale 
uŜytkowe, 

- Nr 45/2/IX/97 z dn. 19 grudnia 1997 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej miesięczne stawki bazowe czynszu najmu za lokale 
uŜytkowe, 

- Nr 18/2/II/98 z dn. 12 marca 1998 r. w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu miesięcznych minimalnych stawek bazowych czynszu 
najmu za lokale uŜytkowe naleŜące do zasobu gminy oraz trybu najmu tych lokali, 

- Nr 68/3/XII/98 z 18 grudnia 1998 r. w sprawie: zmiany uchwały ustalającej miesięczne minimalne stawki bazowe czynszu najmu za 
lokale uŜytkowe, 

- Nr 27/3/III/99 z 15 marca 1999 r. w sprawie: zmiany uchwały ustalającej miesięczne minimalne stawki bazowe czynszu najmu za 
lokale uŜytkowe, 

- Nr 82/3/X/99 z 15 grudnia 1999 r. w sprawie: zmiany uchwały ustalającej miesięczne minimalne stawki bazowe czynszu najmu za 
lokale uŜytkowe, 

- Nr 53/3/VII/99 z 15 września 1999 r.  w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej miesięcznych minimalnych stawek bazowych czynszu 
najmu za lokale uŜytkowe naleŜące do zasobu gminy oraz trybu najmu tych lokali, 

- Nr 41/3/XVI/2000 z 20 września 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miesięcznych stawek bazowych czynszu najmu za 
lokale uŜytkowe naleŜące do zasobu gminy oraz trybu najmu tych lokali, 

- Nr 54/3/XIX/2000 z 19 grudnia 2000 r. . zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miesięcznych stawek bazowych czynszu najmu za 
lokale uŜytkowe naleŜące do zasobu gminy oraz trybu najmu tych lokali, 

- Nr 121/32/XXIX/01 z 15 listopada 2001 r. . zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miesięcznych stawek bazowych czynszu najmu 
za lokale uŜytkowe naleŜące do zasobu gminy oraz trybu najmu tych lokali, 

- Nr 19/4/III/02 z 11 grudnia 2002 r. . zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miesięcznych stawek bazowych czynszu najmu za 
lokale uŜytkowe naleŜące do zasobu gminy oraz trybu najmu tych lokali (Dz.Urz.Woj.Lub.z 2002 r. Nr 114 poz.1517), 

- Nr 89/4/XII/03 z 3 grudnia 2003 r. . zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miesięcznych stawek bazowych czynszu najmu za lokale 
uŜytkowe naleŜące do zasobu gminy oraz trybu najmu tych lokali (Dz.Urz.Woj.Lub.z 2003 r. Nr 100 poz.1486), 

- Nr 182/4/XXIII/04 z 8 grudnia 2004 r. . zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miesięcznych stawek bazowych czynszu najmu za 
lokale uŜytkowe naleŜące do zasobu gminy oraz trybu najmu tych lokali (Dz.Urz.Woj.Lub.z 2005 r. Nr 16 poz.265) 

 



1) w § 4  ust.1 otrzymuje brzmienie :  

„ 1. Zwalnia się z czynszu za zajmowany lokal uŜytkowy:  

1) związki, stowarzyszenia oraz inne organizacje społeczne, które nie prowadzą działalności 

gospodarczej, o ile lokal uŜytkowy nie jest zajmowany na zasadzie wyłączności , 

2) fundacje utworzone przez Lokalne Grupy Działania w ramach wsparcia obszarów 

wiejskich.” 

 

2) w § 7 ust.2 wyrazy „Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Rolniczych w Iłowej” 

zastępuje się wyrazami „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej”. 

  

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


