
Załącznik Nr 8 do protokołu 
Nr XXXVI/09 z dnia 26.11.2009r. 

 
 

UCHWAŁA NR XXXVI/228/09 
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU  

Z DNIA 26 LISTOPADA 2009 R. 
 
 

w sprawie zalecenia stosowania w 2010 roku na terenie miasta i gminy Frombork 
minimalnych miesięcznych stawek 1 metra kwadratowego czynszu najmu za najem 
lokali i budynków uŜytkowych. 
 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 154, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, 
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172 
poz.1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138,  
poz. 974, Nr 173 poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, 
poz. 420) – Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 
Zaleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork stosowanie w 2010 roku na terenie Miasta 
i Gminy Frombork następujących minimalnych miesięcznych stawek czynszu najmu netto  
za 1 m2 wynajmowanych lokali i budynków uŜytkowych z przeznaczeniem: 
 
1. na prowadzenie działalności handlowej w wysokości: 

- 4,97 złotych na terenie miasta, 
- 2,49 złotych na terenie gminy; 

2. na prowadzenie działalności usługowej w wysokości: 
- 1,60 złotych  na terenie miasta, 
- 0,84 złotych na terenie gminy; 

3. na prowadzenie działalności produkcyjnej w wysokości: 
- 1,60 złotych na terenie miasta, 
- 1,34 złotych na terenie gminy; 

4. za garaŜe w wysokości: 
- 1,60 złotych na terenie miasta, 
- 0,84 złotych na terenie gminy; 

5. za pomieszczenia uŜytkowe w budynkach  gospodarczych  w wysokości: 
- 0,84 złotych na terenie miasta, 
- 0,59 złotych na terenie gminy; 

6. za lokale uŜytkowe na cele magazynowe w wysokości: 
- 1,34 złotych na terenie miasta, 
- 0,76 złotych na terenie gminy; 

7. za budynki uŜytkowe na cele magazynowe w wysokości: 
- 0,56 złotych na terenie gminy; 

8. za lokale uŜytkowe na cele biurowe: 
- 3,86 złotych na terenie miasta. 
- 3,68 złotych na terenie gminy 



 
§ 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork. 

 
 

§ 3 
 
Traci moc uchwała Nr XXIII /150/08 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 30 października 
2008 roku w sprawie zalecenia stosowania w 2009 roku na terenie miasta i gminy Frombork 
minimalnych miesięcznych stawek 1 metra kwadratowego czynszu najmu za najem lokali 
uŜytkowych. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia poprzez rozplakatowanie w sposób 
zwyczajowo przyjęty z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku. 
 
            PRZEWODNICZĄCY 
       Rady Miejskiej we Fromborku 
                  /-/ Bogdan Jussis 
 
 
 
 
 
 
 
 


