
ZARZĄDZENIE NR 1185/13
BURMISTRZA GŁUBCZYC

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości o innym przeznaczeniu 
niż cel mieszkaniowy stanowiących przedmiot własności Gminy Głubczyce

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 594) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Ustalam minimalne stawki czynszu najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce 
o innym przeznaczeniu niż mieszkaniowy, z zastrzeżeniem ust. 2, w następujących wysokościach: 

Wysokość stawek czynszu najmu 
(w zł/m2 miesięcznie)Lp. Wyszczególnienie 

Strefa I Strefa II Strefa III

1 lokale handlowe 15,00 12,00 8,00 
2 pawilony handlowe na targowisku miejskim w rejonie ulic Krakowskiej i Gdańskiej 12,50 
3 lokale gastronomiczne 12,00 11,00 6,00 

4 lokale biurowe, produkcyjne, usługowe 8,00 6,00 4,00

5 lokale magazynowe 3,00 2,00 1,00 
6 piwnice i sutereny, w których prowadzona jest działalność gospodarcza 50%  stawki określonej w pkt. 1-5

7 
pozostałe piwnice, sutereny i inne wyodrębnione z lokalu użytkowego 
pomieszczenia przeznaczone na cele składowe w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą 

3,00 

8 garaże 5,00 
9 komórki użytkowe 1,50 

2. Ustalam minimalną stawkę czynszu za wynajem sali konferencyjnej oraz sali narad Urzędu Miejskiego 
w Głubczycach dla potrzeb organizacji konferencji, szkoleń, warsztatów, prezentacji lub innego tego typu spotkań 
przez osoby fizyczne i prawne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w wysokości 60 zł za 1 godzinę 
wynajmu.

§ 2. Ustalam wysokość minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów, stanowiących własność Gminy 
Głubczyce w podanych niżej wysokościach: 

Wysokość stawek czynszu dzierżawnego (w zł/m2 
miesięcznie)Lp. Wyszczególnienie 

I strefa II strefa III strefa

1 grunt wykorzystywany do działalności 
gospodarczej innej niż rolnicza 5,00 4,00 2,50 

grunty wydzierżawiane sezonowo pod 
działalność handlowo-gastronomiczną 
(handel uliczny - przenośne punkty 
handlowe, letnie kawiarenki, ogródki 
piwne)

 

a 
w okresie od 
1 czerwca do 
31 sierpnia 

10,00 6,00 3,00 

2 

b w okresie od 
1 września do 31 maja 5,00 3,00 1,50 

3 
grunt pod ekspozycjami i reklamami 
towarów przed obiektami handlowymi 
z wyłączeniem targowiska 

3,00 2,00 1,00 

4 grunt pod ekspozycjami i reklamami 6,25 
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towarów przed obiektami handlowymi 
w obrębie targowiska miejskiego 
grunt zajęty pod cele składowe 
i magazynowe 

a do 200 m2 1,70 1,10 0,60 
b od 201 m2 do 1000 m2 50 % stawki określonej w pkt 5a

5 

c powyżej 1000 m2 30 % stawki określonej w pkt 5a

6 grunt pod garażami 1,50 1,00 0,80 

7 grunt pod komórkami gospodarczymi 1,00 0,60 0,30 
ogródki przydomowe 

a do 150 m2 0,068 
b powyżej 150 m2 9,00 zł + 0,03 zł za każdy następny m2 powyżej 150 m2

9 tereny rekreacyjno-sportowe, w tym 
wykorzystywane na gry plenerowe 0,04

10 zagospodarowanie zielenią 0,06 

11 

pod schody, pochylnie, inne urządzenia 
niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania lokalu, dojazdy i dojścia 
do budynków, ciągi pieszo-jezdne 

1,00 

grunt wydzierżawiany na cele imprez 
widowisko-rozrywkowych, 
np. przedstawienia cyrkowe 

a do 500 m2 300,00 za 1 dzień
12 

b powyżej 500 m2 700,00 za 1 dzień

grunt wydzierżawiany pod urządzenia 
rozrywkowe - wesołe miasteczko 

a do 7 dni 300,00

b powyżej 7 dni do 
14 dni 600,00

13 

c powyżej 14 dni 900,00

14 
grunty oddane w dzierżawę przeznaczone 
do użytkowania rolniczego, z wyłączeniem 
gruntów o których mowa w punkcie 8 

3% wartości gruntów rolnych w stosunku rocznym wyrażonej 
w q żyta według cen stosowanych przy sprzedaży gruntów 

stanowiących własność Skarbu Państwa
15 pozostałe cele 3,00 2,00 1,50 

16 

dzierżawa gruntu dla potrzeb zamieszczenia 
reklamy z wyłączeniem gruntów zajętych 
pod pas drogowy - iloczyn liczby metrów 
kwadratowych powierzchni gruntu zajętego 
przez rzut poziomy powierzchni reklamy, 
liczby dni zajmowania gruntu oraz stawki 
czynszu za 1 m kw. 

15,00 

17 

opłata za używanie terenu bez tytułu 
prawnego (bezumowne korzystanie 
z gruntu) lub samowolną zmianę 
przeznaczenia terenu 

200% stawek czynszu dzierżawnego

§ 3. Jeżeli stawka czynszu najmu/dzierżawy obowiązująca przed dniem wejścia w życie niniejszego 
zarządzenia ustalona została w trybie przetargu lub negocjacji i stawka ta jest niższa aniżeli stawka minimalna 
ustalona w § 1 i w § 2 wysokość nowej stawki oblicza się wskaźnikiem wzrostu stawki minimalnej obowiązującej 
w dniu przetargu/negocjacji do stawki wprowadzonej niniejszym zarządzeniem. 

§ 4. Do ustalonych stawek czynszowych dolicza się podatek VAT według obowiązujących stawek. 
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§ 5. Ustalam wysokość kaucji gwarancyjnej pobieranej przy wydzierżawianiu gruntów na cele imprez 
widowiskowo-rozrywkowych, np. przedstawienia cyrkowe oraz pod urządzenia rozrywkowe - wesołe miasteczko 
w wysokości 600,00 zł. 

§ 6. Podział miasta na strefy ustalony jest odrębnym zarządzeniem. 

§ 7. Zarządzenie nie ma zastosowania do stawek czynszu przy organizacji festynów, jarmarków i innych 
imprez okolicznościowych. 

§ 8. Traci moc zarządzenie Nr 951/09 Burmistrza Głubczyce z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia 
minimalnych stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości o innym przeznaczeniu niż cel mieszkaniowy 
stanowiących przedmiot własności Gminy Głubczyce, zmienione zarządzeniami Nr 983/09 z dnia 29 maja 
20089 r., Nr 1056/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r. oraz Nr 1140/09 z dnia 20 października 2009 r. 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku. 

 

Burmistrz

Jan Krówka
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