
ZARZ ĄDZENIE 

PREZYDENTA MIASTA ZABRZE 

Nr   677/ZN/11 z dnia  25.08.2011 r. 

w sprawie: ustalenia wysokości minimalnych stawek najmu pomieszczeń 
w nieruchomościach zabudowanych stanowiących własność Miasta 
Zabrze, będących w trwałym zarządzie lub posiadaniu jednostek 
oświatowych. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
/tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm./  

PREZYDENT MIASTA ZABRZE 

zarządza: 

1. Ustalić następującą minimalną wysokość stawki czynszu najmu sal, pomieszczeń oraz 
powierzchni w budynkach posadowionych na nieruchomościach stanowiących własność 
Miasta Zabrze, będących w trwałym zarządzie lub posiadaniu jednostek budżetowych 
(oświatowych): 

a) duża sala gimnastyczna (o powierzchni powyżej 300 m2) – 100,00 zł/godz., powyżej 10 
godz. miesięcznie – 20% zniżki 

b) mała sala gimnastyczna (o powierzchni poniżej 300 m2) – 50,00 zł/godz., powyżej 10 
godz. miesięcznie – 20 % zniżki 

c) sala lekcyjna – 15,00 zł/godz. lekcyjną, powyżej 10 godz. lekcyjnych – 20% zniżki 

d) sala lekcyjna z innym sprzętem (np multimedialna) – 25,00 zł/godz. lekcyjną, powyżej 
10 godz. lekcyjnych miesięcznie – 20% zniżki 

e) sala komputerowa – 30,00 zł/godz. lekcyjną, powyżej 10 godz. lekcyjnych miesięcznie – 
20% zniżki                                                                                                                                                                    

f) pomieszczenie biurowe – 10,00 zł/m2 miesięcznie 

g) gabinet lekarski – 30 zł/m2 miesięcznie 

h) kuchnia – 10,00 zł/m2 miesięcznie 

i) mieszkania służbowe – stawka bazowa 6,00 zł/m2 miesięcznie z uwzględnieniem 
kryteriów obniżających i podwyższających wskazanych w załączniku nr 1 do 
niniejszego zarządzenia 

j) pomieszczenia magazynowe, schowki – 4,00 zł/m2   

k) miejsce pod automat vendingowy (duży) – 100 zł/m-c 

l) miejsce pod automat vendingowy (mały) – 50 zł/m-c 

m) sklepik szkolny – nie mniej niż 10,00 zł/m2 miesięcznie 

n) dachy – nie mniej niż 500,00 zł/m-c 



o) elewacje – reklama – zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Zabrze 
nr 891/ZNGL/04 z dnia 15.12.2004 r. w sprawie umieszczania i ustalania opłat za 
umieszczanie reklam na budynkach stanowiących własność Gminy i będących 
w samoistnym posiadaniu Gminy, zasad ich naliczania i pobierania oraz warunków 
zaliczenia na poczet opłat za umieszczenie reklamy kosztów odnowienia elewacji 
(ściany) budynku na którym reklama ma być umieszczona. 

2. Do stawek wymienionych w pkt 1 dolicza się należny podatek VAT. 

3. Umowę najmu pomieszczeń, wymienionych w pkt 1, zawierają z najemcą dyrektorzy 
placówek oświatowych, którzy działają na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez 
Prezydenta Miasta Zabrze i podejmują decyzję o zastosowaniu odpowiedniej stawki 
minimalnej. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor placówki może zastosować upust lub 
odstąpić od pobrania opłaty za korzystanie z pomieszczeń i obiektów oświatowych, po 
uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Zabrze. 

5. Do stawek wymienionych w pkt 1 dyrektor placówki może doliczyć opłatę za zużycie 
mediów.  

6. Niniejsze zarządzenie dotyczy umów zawieranych po dniu 01.09.2011 r. 

7. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Zarządzania 
Nieruchomościami, Naczelnikowi Wydziału Oświaty oraz dyrektorom podległych jednostek 
budżetowych (oświatowych) Miasta Zabrze. 

8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2011 r.  



 
U Z A S A D N I E N I E  

Zarządzenie wprowadza się w celu ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajmowanie 
pomieszczeń w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze. Pozwoli to na 
uporządkowanie podstaw ustalania czynszu przez dyrektorów placówek oświatowych 
i jednolite kształtowanie polityki miasta w zakresie pozyskiwania dodatkowych źródeł 
finansowania przez placówki oświatowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  
do zarządzenia  
Prezydenta  
Miasta Zabrze 
Nr 677/ZN/11  
z dnia 25.08.2011 r. 

 
 

1. Stawka bazowa czynszu ustalona w pkt 1 ppkt h niniejszego zarządzenia ulega obniżeniu 
o następujące czynniki: 

 
 

Lp. Czynniki wpływaj ące na obniżenie stawki 
bazowej 

% obniżenia w stosunku do 
stawki bazowej 

1. Położenie budynku: 
w strefie: 

� Grzybowice, 

� Kończyce i Pawłów (ulice położone na 
południe od potoku Czerniawka), 

� Makoszowy (ulice położone na południe 
od linii kolejowej Gliwice – Katowice 
Ligota), 

� Osiedle „Młodego Górnika”. 

 
 

2 % 

2. Położenie lokalu w budynku: 
� poddasze o wysokości poniżej 2,20 m 

 

5 % 

3. Wyposażenie budynku i lokalu  
w urządzenia techniczne i instalacje oraz 
ich stan: 
� brak łazienki w lokalu, 

� brak gazu w lokalu, 

� brak wody w lokalu, 

� brak w.c. w lokalu, 

� brak w.c. w budynku, 

� instalacje w budynku i lokalu 
zakwalifikowane przez uprawnionych 
specjalistów do wymiany. 

 

 

 

15 % 

10 % 

10 % 

10 % 

15 % 

 

2 % 

4. Ogólny stan techniczny budynku: 
� budynek zakwalifikowany do 

wyburzenia ze względu na zły stan 
techniczny. 

 
2 % 

 
 



 
 
 
 

2. Stawka określona w pkt 1 ppkt h  ulega podwyższeniu o następujące czynniki: 
 

Lp. Czynniki wpływaj ące na podwyższenie 
stawki bazowej 

% podwyższenia w stosunku  
do stawki bazowej 

1. Położenie budynku: 
� lokal w budynku jedno lub 

dwurodzinnym 

 
 

28 % 

2. Wyposażenie budynku i lokalu  
w urządzenia techniczne i instalacje: 
� centralne ogrzewanie 

 
 

5 % 

 
 


