
Uchwała Nr XXVI – 204 / 05
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 30 listopada  2005 roku

w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz zasad umieszczania reklam 
na budynkach, budowlach i gruntach stanowiących własność Gminy Baborów

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit “a” oraz art 40 ust 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, 
poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. 
Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203 i z 2005 r. Nr 172, poz.1441)

Rada Miejska w Baborowie uchwala, co następuje: 

§ 1.

1. Ustala się minimalną wysokość miesięcznych stawek czynszu za grunty oddane w dzierżawę:
1) grunty wykorzystywany do działalności gospodarczej innej niz rolnicza – 0,80 zł za 1 m2  

2) grunty pod garażami -  0,40 zł za 1 m2 

3) grunty zajęte na cele składowe -  0,20 zł za 1 m2  
2. Ustala się minimalną wysokość rocznej stawki czynszu za grunty stanowiące ogródki 

przydomowe w wysokości  -  0,10 zł za 1 m2

3. Ustala się minimalną wysokość rocznych stawek czynszu za grunty oddane w dzierżawę na 
cele rolnicze, w zależności od klasy gruntu:
1) za grunty orne - od I do III klasy  - 200 zł za 1 ha

- od IV do VI klasy - 120 zł za 1 ha
2) za łąki i pastwiska - od I do III klasy - 100 zł za 1 ha

– od IV do VI klasy -  70 zł za 1 ha
4. Ustala się minimalną wysokość czynszu za grunty oddane na potrzeby działalności 

rozrywkowej (karuzela, cyrk itp.) w wysokości - 50 zł za 1 dobę, oraz 40  zł za każdą 
następną.

5. Stawki określone  w ust.1 - 4  są kwotami brutto.

§ 2.

1. Ustala się  następujące zasady umieszczania reklam na budynkach, budowlach,  i  gruntach 
stanowiących własność Gminy Baborów.

2. Ustawianie lub montaż reklamy wymaga:
1) uzyskania pisemnej zgody Burmistrza na umieszczenie reklamy,
2) zawarcia  umowy  cywilno-prawnej  określającej  prawa  i  obowiązki  stron  w 

przedmiotowym zakresie,
3) zgłoszenia właściwemu organowi budowlanemu zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa.
3. Przyjmuje się, że reklamą w rozumieniu uchwały jest  każdy nośnik informacji 

w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi, która może być 
wykonana:

1) jako reklama ścienna w postaci napisów, malowideł rysunków itp. wykonanych na 
ścianie obiektu budowlanego,

2) jako instalacja na obiektach urządzeń reklamowych takich jak np. tablice gabloty, szafki 
reklamowe, konstrukcje świetlne, konstrukcje przestrzenne itp.

3) w formie transparentów umieszczonych na obiektach lub pomiędzy tymi obiektami,
4)  jako wolnostojące tablice reklamowe, informacyjne, stelaże itp. czasowo lub trwale 

związane z gruntem.
z zastrzeżeniem ust 4



4. Nie stanowi reklamy informacja graficzna zawierająca w treści nazwę zakładu, logo firmy, 
godziny otwarcia, umieszczane przy drzwiach lub nad drzwiami wejściowymi zewnętrznymi 
prowadzącymi do podmiotu zajmującego się sprzedażą lub świadczącego usługi.

§ 3.

1. Do wniosku o wydanie zgody załącza się projekt reklamy (treść napisu, kolorystyka, 
wielkość reklamy) oraz miejsce jej ustawienia lub montażu.

2. W przypadku gdy ustawienie lub montaż reklamy dotyczy obiektu zabytkowego do wniosku 
załącza się także opinię konserwatora zabytków.

§ 4.

W przypadku montażu reklamy na budowli lub budynku gdy wnioskodawca deklaruje remont 
ściany we własnym zakresie i na własny koszt, Burmistrz Gminy Baborów może wyrazić zgodę 
na montaż reklamy bez pobierania opłaty miesięcznej, o której mowa w § 4 do momentu 
zrekompensowania poniesionych przez wnioskodawcę kosztów remontu ściany.

§ 5.

1. Z tytułu ustawienia lub montażu reklamy ustala się minimalne: opłatę jednorazową, którą 
należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego przed wydaniem zgody, oraz opłaty miesięczne.

2. Opłata jednorazowa za ustawienie lub montaż reklamy wynosi 50,00 zł. 
3. Opłata miesięczna uzależniona jest od wielkości reklamy i wynosi:

1) do 1m2 powierzchni reklamy – 15,00zł, 
2) za każdy rozpoczęty następny m2 – 15,00zł.

4. Za reklamy dwustronne opłatę wymienioną w ust. 3 pobiera się podwójnej wysokości.
5. Stawki opłat określone w ust 2 i 3 są kwotami brutto.

§ 6.

1. Podmioty, które umieściły reklamy niezgodnie z warunkami określonymi w niniejszej 
uchwale, mogą być wezwane do dopełnienia odpowiednich czynności lub usunięcia reklamy 
na własny koszt.

2. W przypadku niezastosowania się do powyższego wezwania, reklama będzie usunięta przez 
właściciela lub zarządcę na koszt i ryzyko danego podmiotu.

§ 7. 

Uchyla się §§ od 18 do 21 uchwały nr XXX-284/98 z dnia 29 kwietnia 1998 roku w sprawie 
zasad gospodarowania nieruchomościami,  zmienionej uchwałami nr XVIII-154/2000 z dnia 
14 lipca 2000 r. oraz Nr XXVI-220/01 z dnia 21 czerwca 2001 r. 

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.

§ 9.

Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia


