
ZARZĄDZENIE NR 49/2022 
BURMISTRZA GMINY RYMANÓW 

z dnia 7 kwietnia 2022 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości czynszu dzierżawnego dla nieruchomości 
gruntowych stanowiących zasób mienia komunalnego Gminy Rymanów. 

Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                     
(tj.  Dz.U. 2022 poz. 559 z późn. zm.), art.13 ust. 1 oraz art. 25 ust 1 w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1899) 

Burmistrz Gminy Rymanów 
zarządza, co następuje: 

§ 1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 156/2016 Burmistrz Gminy w Rymanowie z dnia 11 października 
2016, zmieniony Zarządzeniem nr 160/2017 Burmistrza Gminy w Rymanowie z dnia 4 października 
2017 roku, otrzymuje następujące brzmienie: 

TABELA MINIMALNYCH STAWEK CZYNSZÓW ZA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW 

Lp. Przeznaczenie  terenu STREFA I Strefa II 
1. Grunty rolne > 10 ar 2,00 zł ar/rocznie 
2. Ogródki przydomowe, drobne 

uprawy warzyw  i kwiatów oraz 
tereny zieleni, grunty rolne (≤ 10 

ar) 

0,10 zł m2/rocznie 
(nie mniej niż 30,00 zł) 

3. Tereny pod garażami 2,50 zł m2/kwart. 2,00 zł m2/kwart. 
4. Imprezy widowiskowo-

rozrywkowe (cyrk, festyny 
rekeracyjno-sportowe, koncerty, 

wesołe miasteczko itp.) 

300,00 zł doba 150,00 zł  doba 

5. Grunty zabudowane domkami 
letniskowymi 

do 15 m2- 300,00 zł                      
15m2-50m2-600,00 zł                         
50m2-80m2-1000,00 zł  

domek/rocznie 

300 zł za pierwsze 100 m2, 
każdy następny m2 1,00 

zł/rocznie 

6. Grunt związany z działalnością 
gospodarczą (umowa do 3 m-cy) 

 
Grunt związany z działalnością 

gospodarczą                                
(umowa powyżej 3 m-cy) 

3,00 zł m2/mies.                                              
nie mniej niż 500,00 zł                       
jednorazowo za 3 m-ce 

 
3,00 zł m2/mies.                                 

(nie mniej niż 65 zł/mies.) 

2,00 zł m2/mies.                                 
nie mniej niż 300,00 zł 
jednorazowo za 3 m-ce 

 
2,00 zł m2/mies.                             

(nie mniej niż 50 zł/mies.) 
7. Teren zabezpieczający 

funkcjonowanie pawilonu 
1,50 zł m2/mies. 1,00 zł  m2/mies. 

8. Tablice reklamowe, bilbordy 250,00 zł m2/rocznie 100,00 zł m2/rocznie 
9. Na cele magazynowe, 

przemysłowo -składowe 
1,00 zł m2/rocznie                           

(nie mniej niż 50,00 zł) 
0,50 zł m2/rocznie                          

(nie mniej niż 25,00 zł) 
10. Na cele sportowo -rekreacyjne 0,30 zł  m2/rocznie 0,15 zł m2/rocznie 
11. Tereny pod jeziorami, stawami 1,00 zł ar/rocznie 1,00 zł ar/rocznie 
12. Miejsca handlowe na deptaku 

w uzdrowisku 
·W okresie V-IX - 30,00 m2/mies. (umowa do trzech 

miesięcy  min. 1000,00 zł) 
·W okresie X-IV - 30,00 m2/mies. (umowa do trzech 

miesięcy min. 300,00 zł) 
13. Urządzenie ogródka, kawiarenki 

przed lokalem 
3,00 zł m2/mies. 2,00 zł m2/mies. 
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14. Na cele parkingowe, bez 
prowadzenia działalności 

gospodarczej 

1,00 zł m2/kwart. 0,50 zł m2/kwart. 

15. Na cele parkingowe –strefa 
płatnego parkowania 

2,50 zł za miejsce 
postojowe mies. 

1,00 zł za miejsce 
postojowe mies. 

16. Miejsca handlowo-usługowe na 
deptaku w Rymanowie 

·W okresie V-IX - 10,00 zł m2/mies.  
·W okresie X-IV - 3,00 zł m2/mies.  

17. Pozostałe grunty niezabudowane 0,50 zł m2/rocznie 0,25 zł m2/rocznie 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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