
ZARZĄDZENIE NR B.0050.18.2022 
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 

w sprawie wysokości stawki czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy Bieruń, 
administrowanych przez Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 25 ust 1 i 2 w zw. z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). 

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA 
postanawia: 

§ 1. Ustalić stawki czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy Bieruń, administrowanych 
przez Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji - w wysokości określonej w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zwolnić z opłaty za dzierżawę gruntów Bieruński Ośrodek Kultury korzystający z nich - 
w związku z prowadzeniem działalności statutowej. 

§ 3. Ustalić stawkę za bezumowne korzystanie z gruntów, o których mowa w § 1 w wysokości 200% 
stawki czynszu, wynikającej z załącznika do niniejszego zarządzenia – w odniesieniu  do celu dzierżawy. 

§ 4. Wykonanie i aktualizację treści zarządzenia powierzyć Głównym Specjalistom Bieruńskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. 

§ 5. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzyć dyrektorowi Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik do zarządzenia Nr B.0050.18.2022 

Burmistrza Miasta Bierunia 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 

Lp Cel dzierżawy Wysokość stawek czynszu 
1 Działalność handlowo-usługowa  

(kioski, przyczepy, namioty i inne do 6 m2) 
700 zł miesięcznie 

2 Działalność handlowo-usługowa  
(kioski, przyczepy, namioty i inne do 6 m2) 

200 zł dziennie 

3 Działalność handlowo-usługowa  
(kioski, przyczepy, namioty i inne powyżej 6m2) 

700 zł miesięcznie + 60 zł za każdy rozpoczęty 
m2 

4 Działalność handlowo-usługowa (kioski, przyczepy, 
namioty i inne powyżej 6 m2) 

250 zł dziennie 

5 Ogródki letnie przy punktach handlowo-usługowych 20 zł miesięcznie za m2  
lub 1 zł dziennie za m2 

6 Prowadzenie działalności charytatywnej, 
opiekuńczej, oświatowej, kulturalnej, sportowej 
niezwiązanej z działalnością zarobkową 

0,01 zł miesięcznie za m2 

7 Prowadzenie działalności rekreacyjno-
wypoczynkowej związanej z działalnością 
zarobkową 

2 zł miesięcznie za m2 

8 Ustawienie urządzenia sportowo-rekreacyjnego 
(dmuchańce, trampoliny, itp.)  

100 zł za urządzenie dziennie 

9 Handel okolicznościowy (stolik do 2 m2) 50 zł dziennie 
10 Handel okolicznościowy (stolik powyżej 2 m2) 50 zł dziennie + 15 zł za każdy rozpoczęty m2  
11 Handel okolicznościowy (z ręki) 50 zł dziennie 
12 Kule wodne 100 zł za urządzenie dziennie 
13 Imprezy rozrywkowe (cyrk, zespoły rozrywkowe) 500 zł dziennie do 1000 m2 
14 Wesołe miasteczko 400 zł dziennie do 1000 m2 
15 Kontener sanitarny WC męski 500 zł miesięcznie lub 50 zł dziennie 
16 Kontener sanitarny WC damski 500 zł miesięcznie lub 50 zł dziennie 

1. Do opłat podanych w tabeli dolicza się: 

a) podatek VAT – zgodnie z ustawą o podatkach od towarów i usług. 

b) zużycie energii elektrycznej wg wskazań licznika dla poz. 1 i 3. 

2. W przypadku określenia wysokości czynszu dzierżawionego w drodze postępowania przetargowego, 
ustalone w niniejszym zarządzeniu stawki należy traktować jako podstawę do ustalenia wywoławczej stawki 
czynszu. 
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