
Zarządzenie nr 42/W/05 

Wójta Gminy w Zębowicach 

z dnia23.11.2005 r. 
Na podstawie art. 8 ust. 1ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2005 r. Nr 31 poz. 

266 z późn. zm.)zarządzam, co następuje: 

1.Ustalam stawkę czynszu za1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego na terenie 

gminy Zębowice w wysokości 1,60 zł miesięcznie. 

2.Zróżnicowaniestawek czynszu za1m²powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w 

zależności od czynników podwyższających i obniżających określa załącznik Nr 1 do 

Zarządzenia. 

3.Minimalna stawka czynszu po uwzględnieniu wszystkich obniżek nie może być niższa 

niż35% stawki bazowej. 

4.Zarządca lokali obowiązany jest w terminach określonych w ustawie sporządzić aneksy do 

umów wynikające ze zmiany przepisów. 

5.Zarządzeniewchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 01.01.2006 r. i podlega 

obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

Załącznik nr 1 do 

Zarządzenia Wójta Gminy Zębowice 

nr 42/W/05 

TABELA STAWEK CZYNSZU ZA NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH 

Wyposażenie mieszkań 

w instalacje 

% bazowej 

stawki dla lokalu 

Usytuowanie budynku Stan techniczny budynku Usytuowaniemieszkania 

1
1)

 2
2)

 3
3)

 4
4)

 5
5)

 

Mieszkanie o pełnym 

komforcie – domki 

jednorodzinne 

100 +15% -15% +15% -15% -15% 

Mieszkanie z łazienką, 

WC bez c.o. 

85 +15% -15% +15% -15% -15% 

Mieszkanie tylko z inst. 

wod-kan bez WC 

70 +15% -15% +15% -15% -15% 

Mieszkanie bez inst. 

kanal. i bez WC 

50 +15% -15% +15% -15% -15% 

1)Korzystne usytuowanie budynku – zabudowa jednorodzinna, wolnostojąca, willowa do 4mieszkań, szeregowa 

i atrialna, 
2)Niekorzystne usytuowanie budynku – zabudowa oficynowa, 
3)Budynki nowo wybudowane lub po remoncie kapitalnym (do 10 lat) 
4)Budynki zakwalifikowane do remontu kapitalnego lub rozbiórki i po remoncie ze środków własnych najemcy, 
5)Niekorzystne usytuowanie mieszkania w budynku – mieszkania na strychu, za wyjątkiem budynków 

wymienionych w pkt. 1 oraz w suterenie i na najwyższej kondygnacji powyżej III piętra w budynku i na strychu. 
Zarządzenie nr 43/W/2005 

 


