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.Zarz¹dzenie

Nr 252 /2008
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 16 paŸdziernika 2008r
w sprawie stawek czynszu mieszkaniowego

zasobu gminy

Na podstawie art.8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o ochronie praw
lokatorów ,mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego
/Dz. U.z 2005 r Nr 31 poz.266 z póŸñ.zm./w zwi¹zku z art.26 ust.3 ustawy z
dnia 8 marca 1990r o samorz¹dzie gminnym /Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz 1591 z
póŸñ.zm/oraz § 5 i § 7 uchwa³y Nr XXIV/148/05
Rady Miejskiej w Czarnem z
dnia 29 kwietnia 2005r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Czarne w latach 2005-2009
/Dz. Urz. Woj .Pomorskiego z 2005r Nr 72 poz.1392 / ,zmienionej uchwa³¹
Nr VI/41/0J Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 25 kwietnia 2007r
/Dz. Urz. Woj .Pomorskiego z 2007 r Nr 124 poz.2206/.
Burmistrz Gminy Czarne
zarz¹dza co nastêpuje:
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§1
Ustala stawki czynszu za lokale mieszkalne i socjalne mieszkaniowego
zasobu gminy jak ni¿ej:

Rodzaj wyposa¿enia technicznego lokalu

stawka z³/m2

l/Lokal standardowy tj. wyposa¿ony w centralne
ogrzewanie,³azienkê i w-c
a/w którym wykonano termomodernizacjê polegaj¹c¹
na ociepleniu œcianw iloœci przynajmniej 50% ogólnej
iloœci œcian.
b/lokal wyposa¿ony w centralne ogrzewanie,³azienkê i
w-c bez termomodernizacji,
c/ lokal wyposa¿ony w centralne ogrzewanie z w-c bez
³azienki i modernizacji,
dl lokal z centralnym ogrzewaniem z kuchni¹ albo wnêk¹
kuchenn¹ bez oœwietlenia naturalnego
e/lokal z centralnym ogrzewaniem na terenie so³ectw

3,02

2/Lokal bez centralnego ogrzewania:
a/lokal wyposa¿ony w ³azienkê i w-c

3,07

3,89
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b/lokal z kucbni¹ albo wnêk¹ kuchenn¹ bez oœwietlenia

2,45

naturalnego wyposa¿ony w ³azienkê i w-c
c/lokal na terenie so³ectw wyposa¿ony w ³azienkê i w-c

2,45I

3/Lokal bez ³azienki albo bez wspólnej u¿ywalnoœci

2,72

³azienki

4/ Lokal bez w-c

2,36

5/ Lokal bez instalacji wodnej lub lokal bez instalacji

kanalizacyjnej

1,65

6/ Lokal w suterenie lub na poddaszu

2,45

7/ Lokal w budynku przeznaczonym do rozbiórki albo
do remontu kapitalnego

1,88

8/ Lokal jednoizbowy
kuchni wspólnej/

/bez kuchni, wnêki kuchennej albo
2,36

9/ Lokal socjalny

0,65

§2
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania z moc¹ obowi¹zuj¹c¹
od 1 lutego 2009 roku.
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