ZARZĄDZENIE NR 505.2020
PREZYDENTA MIASTA EŁKU
z dnia 18 maja 2020 r.
w sprawie ustalenia okresowej wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych
z przeznaczeniem pod ogródki konsumpcyjne przy lokalach gastronomicznych
Na podstawie art. 26 ust. 1 i 4 oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 11a ust. 3 i art. 26 ust. 4 ustawy z 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 4 pkt 9, art. 12,
art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 65 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1, 3 i 4 uchwały nr XIX/174/07 Rady Miasta Ełku z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi przedmiot własności i przedmiot użytkowania
wieczystego Gminy Miasto Ełk (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2008 r., nr 26,
poz. 615 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:
§ 1. Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców ełckich, w celu udzielenia im pomocy i wsparcia
w związku z wprowadzonym stanem epidemii na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca
2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r.
poz. 491 z późn. zm.) oraz biorąc pod uwagę Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878) w okresie od dnia podpisania niniejszego zarządzenia do 31 października
2020 r. ustala się stawkę czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy
Miasta Ełk z przeznaczeniem pod ogródki konsumpcyjne bezpośrednio przylegające do lokali
gastronomicznych w wysokości 1,00 zł netto za 1 m2 miesięcznie.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennegoi Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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