
ZARZĄDZENIE NR B.0050.221.2020
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 3 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem pomieszczeń w szkołach

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 z późn. zm.) w związku art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.)

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia

§ 1.Ustalić wysokość stawek czynszu najmu:

a) sal gimnastycznych dla podmiotów komercyjnych – 50 zł / h netto + podatek VAT;

b) sal gimnastycznych dla klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń, 
działających na terenie Bierunia – 10 zł / h netto + podatek VAT;

c) sal lekcyjnych – 30 zł / h netto + podatek VAT;

d) bufetów szkolnych i kiosków gastronomicznych – 10 zł / m2 netto miesięcznie + podatek VAT.

§ 2.Ustalić ryczałtową stawkę najmu pomieszczeń dla pomiotów, prowadzących na terenie szkół ogniska 
muzyczne:

a) w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. w wysokości 80 zł netto miesięcznie + podatek 
VAT;

b) w okresie od 1 września 2021 r. w wysokości 100 zł netto miesięcznie + podatek VAT.

§ 3.1. Ustalić stawkę czynszu najmu pomieszczeń w szkołach w wysokości 1 zł netto rocznie + podatek VAT dla:

a) podmiotów prowadzących nieodpłatnie zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu Bierunia lub 
organizujących dla nich nieodpłatne imprezy;

b) zakładów opieki zdrowotnej i prowadzących działalność gospodarczą na gabinety dla higienistek 
szkolnych.

2. W przypadku, gdy pomieszczenia wynajęte zostaną na okres krótszy niż rok obowiązuje pełna opłata, o której 
mowa w ust. 1.

§ 4.Zwolnić z opłat za wynajem następujące podmioty:

a) jednostki organizacyjne Gminy Bieruń;

b) miejskie instytucje kultury.

§ 5.Stawki ustalone w §1 - §3 obejmują koszty dostawy mediów.
§ 6.1. Wykonanie i aktualizację treści zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Bieruńskiego Centrum Usług.

2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Bieruńskiego Centrum Usług.

§ 7.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 8.Traci moc Zarządzenie Nr B.0050.1.2017 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 5 stycznia 2017 r.
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