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Burmistrza Gminy i Miasta Czeruvionka - Leszczyny

z unia .?.{....s!c+ni.a........ 201 I r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie gminy.

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.

o ochronie praw lokator6w, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(t.j. Dz. U. z2018r.,poz. 1234zezm.)orazart.30 ust. l ustawyzdniaSmarca 1990r.
o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. 22018 r., poz. 994 ze zm.'1

zarzqdzam, co nastgpuje :

s1.

1. WysokoS6 stawki czynszu za 1 m2 powierzchni uzytkowej standardowego lokalu
mieszkalnego w zasobie mieszkaniowym gminy, stanowiqcej podstawq do naliczenia
zindywidualizowanej stawki czynszu, uwzglgdniajqcej czynniki podwy2szaiqce
lub obni2ajqce warto6c u2ytkowq lokalu wynosi 3,28 zt i stanowi wzrost o 1 5%
w stosunku do stawki czynszu dotychczas obowiqzujqcej.

2. WysokoS6 stawek czynszu po podwyzce okreSlona zostala w zalqczniku
dozazqdzenia.

3. Wysoko66 stawki czynszu powierzchni u2ytkowej mieszkania chronionego
utworzonego w zasobie mieszkaniowym gminy, wynosi 2,50 zl za 1 m2.

s2.

Jako standardowe przyjmuje siq wyposazenie mieszkania w instalacjq wodno-
kanalizacyjnq iogrzewanie piecowe oraz ubikacjq w budynku lub lokalu mieszkalnym.

s3.

1. Do czynnik6w obnizajqcych wartoS6 uzytkowq lokalu nale2y:
- lokal z ubikacjq poza budynkiem - 10Yo

2. Do czynnik6w podwyzszajqcych wartoSc u2ytkowq lokalu nalezy:
1) wyposa2enie budynku ilokalu w nastgpujqce urzqdzenia techniczne

i instalacje :

a) lazienka wyposazona w wanne lub prysznic
oraz ubikacja w mieszkaniu - 20 o/o

b) centralne ogzewanie sieciowe z podlqczonymi
grzejnikami - 20 ok

c) instalacja gazowa z mozliwoSciq podlqczenia
urzqdzeft odbiorczych - 20 o/o

d) instalacja cieplej wody dostarczanej z zewnqtrz - 10 o/o

2) budynki po pelnej termomodernizacji (docieplenie zewnetrzne
i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania) - 12 o/o



s4.

Ustalone w $ 1 stawki czynszu obowiqzywa6 bqdq od 1 mla2019 r.

s5.

Wykonanie zatzqdzenia powierzam Dyrektorom jednostek zarzqdzajqcych zasobami
mieszkaniowymi gminy.

s6.

Nadz6r nad wykonaniem zarzqdzenia powierzam Pelnomocnikowi Burmistrza Gminy
i Miasta Czenrionka - Leszczyny ds. Planowania Rozwoju i Gospodarki.

s7.

Niniejsze zazqdzenie zastqpuje Zarzqdzenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-
leszczyny nr 58/'16 z 11 lutego 2016 r.

s8.

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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ZESTAW IENIE STAW EK CZYNSZOWYCH

Stawka
miesiqczna
obowiqzujqcego
Bzynszu pzed
norlwvika tllm2

Stawka czynszu
po podwy2ce
zllmz

Charakterystyka lokalu mieszkalnego (jego
wyposa2enie)

2,95 Lokal z ubikacja poza budynkiem

2,85 3,28 Lokal o wyposazeniu standardowym

3,42 3,94 Lokal z ubikacia i la2enka

3,99 4,59 Lokal z ubikacia i lalenka oraz instalacia gazowa lub c.o.

4,33 4,99 Po petnei termomodernizacii

4,28 4,92
Lokal z ubikacjq i talenkq oraz instalacjq gazowq lub c.o.
ic.c.w.

4,62 5.31 Po pelnei termomoderni zacii

4,56 5,25 Lokal z ubikacja i lazenka oraz instalacja gazowq i c.o.

4,90 5,64 Po pelnei termomodernizacii

4,85 5,58
Lokal z ubikacjq i talenkq oraz instalacjq gazowE c.o.
lc.c.w.

5.19 5.97 Po pelnei termomodernizacii

1.43 1.64 Lokalsocialnv
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