
BURMIS'f RZ
GMINY I MIASTA

Czrtwtonka'Leszczyny
Zarzqdzenie Nr 563/16

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 21 listopada 20,t 6 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytulu korzystania z nieruchomosci
stanowiqcych wlasnos6, wsp6rwtrasno^s6 ruo bgoqcych w u2ytkowari, *i""ry"ty.

Gminy i Miasta Czerwionka_Leszczyny

Na podstawie art. 30^ust. 2 pkl 9 ustawy z dnia B marca 1990 r. o samorzqdziegminnym (t.j. Dz. u. z 2016 r. poz 446 z p62n. zm.) w zwiqzku , irt. ie-r.t. t or",
7.\ ^25.ust.^1 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(t.j. Dz. U. 22015 r. poz 1774 z p62n. zm.)
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zarzqdzam, co nastqp uje :

s1

Ustala siq minimalne stawki czynszu dzier2awy lub najmu, okreslone w zalqczniku nr ,l

do zarzqdzenia.
R62nicuje sig wysoko66 stawek, o kt6rych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
z uwzglqdnieniem celu dzierZawy_rub najmu oraz powierzchni przedmiotu ;r.;*y.w przypadku okreslenia wysokosci czynszu w drodze postgpowania przetargLwego,
ustalone w niniejszym zarzqdzeniu stawki nalezy traktowa6 jako stawkq ury*"otaw"}q
gzynszu. obni2enie lub podwy2szenie stawki wywolawczej'crynrru rryraga zgody
Burmlstrza Gminy i Miasta Czenarionka-Leszczyny.
stawki czynszu z tytulu korzystania z nieruchomosci gminnych podlegaiq waloryzagi
wedlug rocznego wska2nika cen towar6w i uslug konsumpcy;nyirr ogliszanego przez
Prezesa Gl6wnego Urzqdu Statystycznego.

s2

w przypadku stwierdzenia. bezumownego korzystania z nieruchomosci gminnych
oplatg z tego tytulu ustala siq w wysokosci staw(i czynszu okreslonego w ,i[cziit<,
nr 1 do niniejszego zarzqdzenia.
Optatq okreSlonq w $ 2 ust. 1 pobiera siq do czasu zawarcia stosownej umowy, bqd2
do czasu wydania nieruchomoSci.

s3

Dopuszcza sig 1lTsoda Burmistrza Gminy iMiasta czerwionka-Leszczyny obni2enie
maksymalnie o 90 % stawek okreslonych w zalqczniku nr 1 do niniejsz ego iarzqazenia
w przypadku udostqpnienia nieruchomosci na cele zgodne z art 6 usiawy z dnia 21
sierpnia '1997 r. o gospodarce nieruchomosciami na riecz podmiot6w dla ki6rych sq to
cele statutowe i kt6rych dochody przeznacza siq w calosci na dzialalnosd statutowq.
Dopuszcza.sig 1lTsoda Burmistrza Gminy iMiasta czenvionxa-r-eszciyny-otnizenie
maksymalnie o 50 % stawek okreslonych w zalqczniku nr 1 do niniejszegl iai=jazenia
w innych szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach.
obni2one stawki stosuje siq w przypad'ku zlozenia przez dzier2awcq lub najemcq
wniosku wraz z uzasadnieniem.
Je2eli osoba ubiegaiqca siq o obnizenie stawek czynszu jest przedsigbiorcq, wniosek
okreslony w $ 3 ust. 3 zostanie rozpatrzony przy zaitosowaniu przepii6w o udziereniu
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pomocy publicznej.

s4

W_ykonanie zazqdzenia powierza siq Naczelnikowi Wydzialu Planowania Przestrzennego
i Gospodarkl NieruchomoSciami.

s5

Tracq moc:

- Zarzqdzenie nr 0151/103/2007 Burmistrza Gminy i Miasta czeruvionka-Leszczyny
z dnia 28 mala 2007 r. w sprawie wysokoSci oplaly za korzystanie z gruntu pod
uprawy rolne,

- zarzEdzenie Nr 0151/7712008 Burmistrza Gminy i Miasta czeruuionka-Leszczyny
z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokosci oplat za korzystanie
z nieruchomoSci komunalnych pod dzialalnoS6 rozrywkowq,

- Zarzqdzenie nr 156/09 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15
czeruca 2009 r. w sprawie ustalenia wysoko6ci oplaly za korzystanie z gruntu
komunalnego w celu urzqdzenia ogr6dka przydomowego,

- Zarzqdzenie ff 17312011 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia
31 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysoko6ci oplat za korzystanie
z nieruchomoSci komunalnych wykorzystywanych pod dzialalno66 handlowq,

- Zarzqdzenie nr 302111 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16
wrze6nia 2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu grunt6w komunalnych,

- Zarzqdzenie nr 325111 Burmistrza Gminy i Miasta Czenarionka-Leszczyny z dnia 04
pa2dziernika 2011 r. w sprawie ustalenia wysokoSci oplat za korzystanie
z nieruchomoSci komunalnych pod dzialalno6d rozrywkowq.

s6

Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem wydania.
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BURhTISTRZ
GMINY { MIASTA

Czerwronka-LeszczYnY _ Zalqcznik nr 1 do Zarzqdzenia Nr .7911.!.Q......
Burmistrza Gminy i Miasta Czenrvionka-Leizczyny

Stawki czynszu netto za nieruchomo6ci oddane w dzierhawg lub naiem, stanowiqce
wlasno56, wsp6twlasno66 lub bgdqce w u2ytkowaniu wieciystym 

-Gminy 
i Miasia

Czerwionka-Leszczyny

Lp Cel udostqpnienia nieruchomoSci Jednostka
miary

Okres
czasu

Stawka
netto [zl]

1. Handel prowadzony w pawilonach,
kioskach itp.

1m2 miesiqc 9,00

2. Uslugi prowadzone w pawilonach,
kioskach itp.

1m2 miesiqc 9,00

3. Gastronomia - prowadzona w pawilonach,
kioskach itp.

1m2 miesiqc 9,00

4. Produkcja prowadzona pawilonach,
kioskach, halach itp.

1m2 miesiqc 2,00

5. Zaplecze budowy, budynek socjalny,
magazyn, sklad, wiata Smietnikowa

1m2 miesiqc 1,00

6. Parkingi i miejsca postojowe 1m2 miesiqc 1,10
7. Garale 1m2 miesiqc 1,70
8. Drogi dojazdowe, place manewrowe, tereny

do obslugi budynkow i lokali
1m2 mrestqc 0,30

9. Stacje paliw, myjnie samochodowe 1m2 miesiqc 3,00
10. U2ytecznoSci publicznej typu: budki

telefoniczne
1m2 miesiqc 2,00

11. Rolniczy do 1000 m2wlqcznie 1m2 rok 0,10
12. Rolniczy powy2ej 1000 m2 1m2 rok 0,03
13. Zielert przydomowa 1m2 rok 0,60
14. Rek reacyj n o-sportowo-ku ltu ra I ny 1m2 miesiqc 1,00
15. DziatalnoSc rozrywkowa typu cyrki, wesole

miasteczka do 800 m2wlqcznie
1m2 dziefi 0,50

16. DzialalnoSc rozrywkowa typu cyrki, wesole
miasteczka powyzej 800 m2

1m2 dziefi 0,25

17. Badawcze i naukowe 1m2 miesiqc 3,50

18. Handel owocami sezonowymi 1m2 dziefi 5,00

/6#


