
ZARZĄDZENIE NR B.0050.007.2021
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 21 stycznia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia nowych stawek czynszu za gminne lokale użytkowe w związku ze znaczącym 
ograniczeniem prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze gastronomicznym z uwagi na 

występowanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1990 z późn. zm.),

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia:

§ 1.Ustalić stawki czynszu za najem i dzierżawę lokali użytkowych, wymienionych w załączniku, będących 
własnością Gminy Bieruń, w wysokości określonej w załączniku do niniejszego zarządzenia, w których z uwagi na 
występowanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wstrzymano lub znacząco 
ograniczono prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze gastronomicznym.
§ 2.Stawki ustala się na okres miesiąca stycznia 2021 r.
§ 3.Wykonanie i aktualizację zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz 
Dyrektorowi Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
§ 4.Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz 
Dyrektorowi Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
§ 5.Zawiesza się na okres 1 miesiąca tj. od 01.01.2021 r. do 31.01.2021 r. Zarządzenie Nr B.0050.53.2019 
Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 10.04.2019 r., Zarządzenie Nr B.0050.52.2019 Burmistrza Miasta Bierunia 
z dnia 10.04.2019 r. oraz Zarządzenie Nr B.0050.017.2020 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 31.01.2020 r. 
w zakresie pozycji nr 2 w załączniku do powyższego zarządzenia.
§ 6.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2021 r.

Id: 92EC3584-88D6-4E2B-8704-BECD9F797AF0. Przyjęty Strona 1



Załącznik do zarządzenia Nr B.0050.007.2021

Burmistrza Miasta Bierunia

z dnia 21 stycznia 2021 r.

STAWKI CZYNSZU  ZA LOKALE UŻYTKOWE BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ GMINY BIERUŃ,
W KTÓRYCH PROWADZONA JEST DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA

L.p Adres lokalu użytkowego Miesięczna stawka netto za 
przedmiot najmu lub 

dzierżawy*
1. Lokal, z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną,  w budynku  

przy ul. Bojszowskiej 214
181,80 zł

2. Lokal, z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną,  w budynku  
przy ul. Warszawskiej 396

298,50 zł

3. Lokal, z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną w budynku  
przy ul. Warszawskiej 270

143,30 zł

*do stawki netto doliczany jest podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami
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