
ZARZĄDZENIE NR SG.0050.185.2019 
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 24 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości zabudowane 
niezabudowane Gminy Zdzieszowice oddane w dzierżawę na inne cele niż rolnicze

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2019r. 
poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 25 ust. 1 i 2, w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z2018r. poz. 2204 i 2348, z 2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589, 
1716 i 1924) zarządzam, co następuje:

§ I. Zarządzenie stosuje się do gruntów będących własnością lub w użytkowaniu Gminy Zdzieszowice.

§2. l.D la potrzeb ustalenia stawek dokonuje się podziału Gminy Zdzieszowice na dwie strefy, zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do niniejszego załącznika.

2. Ustala się minimalne stawki czynszu dzierżawnego za grunty zabudowane i niezabudowane oddane 
w dzierżawę na cele inne niż rolne, w wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. W przypadku prowadzenia kilku rodzajów działalności dla całej powierzchni objętej umową zostanie 
przyjęta wysokość czynszu obowiązująca dla rodzaju działalności przeważającej.

§ 3. Stawki czynszu dzierżawnego określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia stosuje się:

1) jako wywoławcze, w przypadku wydzierżawiania nieruchomości, o których mowa w §l w trybie 
przetargowym;

2) do negocjacji, w przypadku wydzierżawiania nieruchomości, o których mowa w §1 w trybie bezprzetargowym;

3) do ustalania stawki czynszu za grunty wydzierżawione podmiotom, prowadzącym statutową działalność 
charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, sportową, oświatowo-wychowawczą na cele nie związane 
z prowadzeniem działalności zarobkowej lub jeśli dochód z takiej działalności jest przeznaczany w 100% na 
działalność statutową, i wykorzystują wydzierżawione grunty na ten cel, w wysokości 20 % stawki określonej 
w załączniku nr 2 do zarządzenia;

4) do ustalania wysokości opłat za korzystanie, bez tytułu prawnego, z nieruchomości o których mowa w §1;
5) w przypadku wydzierżawienia gruntu na cel inny niż wymieniony w załączniku nr 2 do niniejszego 

zarządzenia, stawka czynszu za lm2 3 gruntu zostanie ustalona indywidualnie przez Burmistrza Zdzieszowic lub 
uzgodniona między stronami w drodze negocjacji.

§ 4. W szczególnych przypadkach czynsz może być określony w wysokości niższej niż wynikającej z regulacji 
opisanych w § 3, w szczególności:

1) w okresie budowy kiosków, pawilonów i innych obiektów realizowanych na gruntach udostępnionych na ten 
cel, a także w okresie przeprowadzania w obiekcie komunalnym robót budowlanych uniemożliwiających 
prowadzenie w nim działalności, stawki czynszu określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia mogą 
być obniżone do 50%;

2) jeżeli wskutek działa siły wyższej, zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy uległ znacznemu zmniejszeniu, 
stawki czynszu określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia mogą być obniżone do 50%;

3) w indywidualnych przypadkach, dotyczących realizacji inwestycji celu publicznego, zadań publicznych oraz 
zadań realizowanych na zlecenie gminy lub uzasadnionych interesem Gminy, a także realizowanych przez 
podmioty prawa handlowego z 100 % udziałem Gminy, stawki czynszu określone w załączniku nr 1 do 
niniejszego zarządzenia mogą być obniżone do 80%.

§ 5. Za grunty udostępniane na organizację imprez widowiskowych i przedsięwzięć rozrywkowych, 
kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, oświatowo-wychowawczych, planów zdjęciowych itp., stawkę czynszu 
dzierżawnego ustala się każdorazowo w drodze negocjacji, uwzględniając status podmiotu organizującego imprezę, 
czas jej trwania, cel jej organizacji, wielkość powierzchni gruntu do zajęcia.
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§ 6. Przyjmuje się, że:

1) udostępnianie inwestorom gruntów niezbędnych dla realizacji inwestycji liniowych oraz na zaplecza budów, 
w szczególności dla inwestycji celu publicznego, następuje na podstawie protokołu uzgodnień określającego 
warunki czasowego korzystania z nieruchomości;

2) minimalne stawki opłat określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa.

§ 8. Traci moc Zarządzenie Nr SG.0050.238.2013 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 września 2013r. 
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości zabudowane niezabudowanych 
Gminy Zdzieszowice, oddane w dzierżawę na inne cele niż rolnicze.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr SG.0050.185.2019 

Burmistrza Zdzieszowic 

z dnia 24 grudnia 2019 r.

Dla potrzeb ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów na cele nie rolne, dokonuje 
się podziału Gminy Zdzieszowice na dwie poniższe strefy:

]. Do strefy I zalicza się:

- obręb geodezyjny miasto Zdzieszowice.

2. Do strefy II zalicza się:

- obręb geodezyjny Januszkowice,
- obręb geodezyjny Jasiona,
- obręb geodezyjny Krępna,
- obręb geodezyjny Oleszka,
- obręb geodezyjny Rozwadza,
- obręb geodezyjny Żyrowa.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr SG.0050.185.2019 

Burmistrza Zdzieszowic 

z dnia 24 grudnia 2019 r.

Tabela stawek nr 1

Kwartalne stawki netto za dzierżawę nieruchomości na cele handlowe, usługowe,
gastronomiczne itp.

Lp. Wyszczególnienie Strefa Stawka kwartalna 
czynszu w zł za lm 2

1. Obiekty o powierzchni zabudowy do 100 m2 1
11

5,71
2,59

2. Za każdy 1 m2 zabudowy powyżej 100 m2 I
II

3,11
1,55

7 Za każdy lm 2 powierzchni niezabudowanej I 2,59D. do 500 m2 II 1,30

Ą Za każdy lm 2 powierzchni niezabudowanej I 1,30
powyżej 500 m2,do 2000 m2. II 0,78

Za każdy 1 m2 powierzchni niezabudowanej I 0,83
powyżej 2000 m2. II 0,42

Tabela stawek nr 2

Kwartalne stawki netto za dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na zakłady 
produkcyjne, warsztaty, magazyny, bazy remontowe, odnawialne źródła energii oraz na 

cele transportowe, logistyczne i inne podobne

Lp. Wyszczególnienie Strefa Stawka kwartalna 
czynszu w zł za lm 2

1 . Za powierzchnię do 100 m2 I
II

4,15
2,28

2. Za każdy 1 m2 powierzchni ponad 100 m2 do 500 m2 I
II

3,11
1,55

3. Za każdy lm 2 powierzchni ponad 500 m2 I
II

2,07
1,04
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Tabela stawek nr 3

Roczne stawki netto za dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na:

a) miejsca postojowe, grunt pod garażami, drogi dojazdowe itp. (działalność 
niezarobkowa)

Lp. Wyszczególnienie Strefa Roczna stawka 
czynszu w zł za lm 2

1 . Za powierzchnię do 100 m2 I
II

1,04
0,83

2. Za każdy lm 2 powierzchni ponad 100 m2 do 500 m2 I
II

0,83
0,62

3. Za każdy lm 2 powierzchni ponad 500 m2 I
II

0,62
0,42

b) miejsca przeznaczone do zbiórki i tymczasowego składowania odpadów (działalność 
niezarobkowa):

Lp. Wyszczególnienie Strefa Roczna stawka 
czynszu w z l za lm 2

1. Za powierzchnię do 100 m2 I
II

1,04
0,72

2. Za każdy lm 2 powierzchni ponad 100 m2 do 500 m2 I
II

0,83
0,52

3. Za każdy lm 2 powierzchni ponad 500 m2 I
II

0,62
0,31

Tabela stawek nr 4

Roczne stawki netto za dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na tereny 
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (działalność niezarobkowa):

Lp. Wyszczególnienie Strefa Roczna stawka 
czynszu w zł za lm 2

1. Za powierzchnię do 500 m2 I
II

1,52
1,04

2. Za każdy lm 2 powierzchni ponad 500 m2 do 1000 m2 I
II

1,24
0,83

3. Za każdy lm 2 powierzchni ponad 1000 m2 I
II

1,04
0,52
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Tabela stawek nr 5

Roczne stawki netto za dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na działalność 
charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, sportową, oświatowo-wychowawczą.

Lp. Wyszczególnienie Strefa Roczna stawka 
czynszu w zł za lm 2

1. Za powierzchnię do 500 m2 I
II

0,52
0,42

2. Za każdy lm 2 powierzchni ponad 500 m2 do 1000 m2 I
II

0,42
0,31

3. Za każdy 1 m2 powierzchni ponad 1000 m2 I
II

0,31
0,21

Tabela stawek nr 6

Roczne stawki netto za dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na tereny 
wykorzystywane na cele nie związane z działalnością zarobkową, bez względu na sposób 

zagospodarowania m.in. ogrody przydomowe, itp.

Lp. Wyszczególnienie Strefa Roczna stawka 
czynszu w zl za lm 2

1. Za powierzchnię do 500 m2 I
II

0,16
0,16

2. Za każdy lm 2 powierzchni ponad 500 m2 do 1000 m2 I
II O

 O

3. Za każdy lm 2 powierzchni ponad 1000 m2 I
II

0,06
0,06

Tabela stawek nr 7

Stawki dzienne netto za grunt udostępniany z przeznaczeniem na zaplecze budowy, 
budowy, budowle, obiekty liniowe, inwestycje liniowe (sieci: elektryczne, wodociągowe, 

sanitarne, deszczowe, gazowe, telekomunikacyjne itp.), remonty, modernizacje, 
przebudowy, nadbudowy, rozbudowy itp.

Lp. Wyszczególnienie Strefa Dzienna stawka 
czynszu w z l z a l m 2

1 . Za powierzchnię do 100 m2 I
II

1,04
0,78

2. Za każdy 1 m2 powierzchni ponad 100 m2 do 500 m2 I
II

0,78
0,52

3. Za każdy lm 2 powierzchni ponad 500 m2 I
II

0,52
0,26
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