
wÓJT GMINY
w Fałkowle
powiat konecki

*Ji. śńiiioxrzysrie'*':ur.i31'#* ilx#i'il'
z dntaO3 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszuzanĄem lokali mieszkalnych i socjalnych
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Fałków

Na podstawie ar1. 30 ust. 2 pkt2 i 3 ustawy z dnta 8 marca 1990r, o samorz4dzie gminnym /tj
Dz.tJ, z201'7 r.'poz. 1875 zę zm.l oraz arl. 8 pkt. 1 ustawy z dnta}L czerwca 2001 roku o

ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
l Dz.IJ, z2016 r', poz' 1610 ze zm,l orazRozdz.4 pkt.3 zaŁ4cznika do Uchwały Rady Gminy
w Fałkowie Nr XXXl240l20I7 z dnia 28 grudnia 20t7r, w sprawie uchwalenia

,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Fałków na lata
201,8-2023 oraz zasad wynajmowania lokali wchodz4cych w skład mieszkaniowego zasobu

gminy'' zarządza się co następuje:

$1.

1. Ustala się stawkę bazową azynszu za I m, powierzchni uzytkowej lokalu mieszkalnego w
kwocie 4,00 zł.(słownie :cztery złote 00/100)'

2. Ustala się stawkę czynszu za I m, powierzchni uzytkowej lokalu socjalnego w kwocie
|,60 zt.. (słownie: jeden złoty 601100).

$2.

l.IJo naliczanla czynszu przyjmuje się procentowe wskaźniki wartościujące substancję

m i e s zkani o Wą w g załącznika d o 
^ni 

ni ej sz e go zar zqdzen|a.

2. Stawki bazowe czynszu 1 m' powierzchni uzytkowej lokalu mieszkalnego okreŚlone w
zatqczniku, o którym mowa w ust 1 mają zastosowanie w budynkach stanowiqcych

mieszkaniowy zasób Gminy Fałków
$3.

Zarz4dzente podlega podaniu do publicznej wiadomoŚci poprzez w1.wieszen|e na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Fałków oraz zamięszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie internetowej Gminy Fałkow.

$4.

Wykonanie zarządzenta powierza się pracownikowi wskazanemu w regulaminie

organizacyjnym Urzędu Gminy Fałkow prowadz4cemu Sprawy gospodarki

nieruchomościami
$s.

Zaruądzentę wchodzi w zycie z dniem podjęcia
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Zał.ącznlknr I

do zarządzenia nr 2l20L8
z dnia 03 stYcznia 2018r.

Czynniki obnizaj ące stawki czynszu

L.p. Stan wyposażenia mieszkań
w instalacje

Stawka bazowa
czynszu oń

Stawka czynszuza
1m?wzł,

Mieszkania zCo, łazienka i WC r00% 4,00 zł

f Mieszkania z CO bez łazięnki i WC 95% 3,80zł

3 Mieszkania bez Co złazienkątWC 90% 3,60 zŁ

AT Mieszkania bez Co z WC ltlb łazienką 85% 3,40 zŁ

5 Mieszkania tylko z wod4 80% 3,20 zł

o Mieszkania socjalne 50oń nąnizszej
stawki

I,60zł



UZASADNIENIE

Podstaw4 do zmiany obowi4zuj4cych na terenie Gminy Fałków stawek cZynsZU za lokale

wchodz4ce w sktad mieszkaniowego zasobu Gminy Fałkow jest Rozdz.4 pkt.3 zał.qcznlka

do uchwały Nr XXX/2 4O|2OI7 Rady Gminy w Fałkowie z dnia28 grudnia 2017 r. w sprawie

ptzyjęctaWieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Fałków nalata2ol8-fof3. Podwyzszenię stawek czynszu zanĄem lokali mieszkalnych i

socjalnych jest niezbędne dla reaIlzacjtzadanzawartyehw w/w uchwale, umożliwiających

prwvadzenie właściwej gospodarki zasobem mieszkanioWYffi, na|eŻyĄego utrzymanta

iechnicznego zasobu jak równiei podniesienia standardu prowadzącego do poprawy

warunków mieszkaniov\Ych najemców. Mając na uwadze fakt, Że od roku 2008r. stawka

czynszu uległa zmianie, na zasadach określonych w uchwale XVIi/ 1 0 8/200 8 z dnia 4 Ltpca

nady cminy w Fałkowie, która utraciła moc zdniem 3I.I2.20Ifr. stąd wydaje się niniejsze

zazasadne, zgodne zupowaŻnieniem zawartymw powołanej uchwale zdnia28.12.20l1t,

Nr XXX/240lf0I7 Rady Gminy w Fałkowie .


