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WOJTA GMII\TY BARTNIC ZKA
z dnia 09 grudnia 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki cuynszu za lmz powielzchni ułtkowej lokali
mieszkalnych wchodzących w sklad mieszkaniowego zasobu Gminy Bańniczka

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnta 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.

|J. z200t r. Nr 142, poz. 159lr zpóźn. zm.') oruz art.8 pkt.l ustawy z dnia2l czerwca2O0l r. o

ochronie praw lokatoroq mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. z

2005 r., nr 31, poz.266 zpóźn. zrr.'1w zwipku z uchwałą nrX/45l11 Rady Gminy Bartniczka z

dnia 30 września 2011 roku w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym

zasobem gminy Bartniczka w latach 2011- 2015, zarządzam co następuje:

$ l.Ustala się stawkę bazową czynsan podstawowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

mieszkalnego w wysokości: 0,70 zJ (słownie: siedemdziesiąt groszy}.

$ 2. Czynniki podwyzszające oraz obniŻające wartość bazową stawki czynszu zawarte są w
uchwale nr Xl4SlIl Rady Gminy Bartniczka z ónia 30 września 2011 roku w sprawie

Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bartniczka w latach

20tr- 2015.

$ 3. Zmiana wysokości czynsal nastąpi w drodze zawiaóomienią które zostanie doręczone

najemcom co najmniej flatrzy miesiące przed terminem wprowadzającym zmiany.

$ 4. Zwządzenie podane zostanie do publiczrrej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy

ogłoszeń Urzędu Gminy Bartniczka oraz zamieszczenie na stronie www.bip.bartniczka.pl

$ 5. Traci moc uchwała nr )o(103l 2000 Rady Gminy w Grą.zawach z dnia 28 grudnia 2000 roku.

w sprawie określenia wysokości stawek lzynszLl najmu regulowanego za

$ 6.Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

' ; zmiany wynienionej ustawy zosały ogłoszorre w Dz. U. z 20fl2 r. Nr 23, poz. 22o,Nr 62,poz' 558, Nr 13, poz. osł, r.t \ss\pĘ. l27l i Nr 214.
poz' 1806;zŻ003t. Nr80,poz'7l7iNr162'poz.|586;'z2ao4 r.Nrl02,poz. 1055iNrl16,poz" t203;,z20o5 r.Nrl72, I i Nr 175, poz.
1457:z2ffi6r.Nr17,poz. l28iNrl81,poa1337',z2007r.Nr48,poz.327,Nr138,poz.974iNrl73,pa l2l8;22008r.Nr18\poz.1111iNr
223' poz. 1458; z 2o09 r. Nr 52' poz. 420 i Nr 157' poz. l24l;' zBa|o r- Nr 28' poz. l4li poz. l,{ó' Nr 40' poz. 230 i Nr 106, poz. z 2011 r.
Nr 21, poz. I 14, Nr I 17, poz. 679 i Nr l3d poz. 777.
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2007r. Nr l28'poz. 9o2' Nr l73'poz'l2l8 ołazzŻO|0 r. Nr 3, poz. 13.


