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Za³¹cznik nr 2
do Regulaminu wynagradzania
Uchwa³y Nr XIV/74/07
Rady Gminy Ceków-Kolonia
z dnia 14 grudnia 2007 r.
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UCHWA£A Nr XII/85/2007 RADY GMINY LISKÓW
z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 ze zmianami) oraz art. 21 ust. 2 pkt 4 i art. 23 ust. 4
ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t. j. Dz.U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 ze zmianami) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê zasady polityki czynszowej, które stanowiæ
bêd¹ element wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
§2. Ustala siê nastêpuj¹ce rodzaje czynszów:
a) za lokale mieszkalne
b) za lokale zamienne
c) za lokale socjalne.
§3. 1. Czynsz obejmuje: koszty zarz¹dzania, koszty konserwacji, utrzymania technicznego budynku, koszty utrzymania zieleni oraz wszystkich pomieszczeñ wspólnego u¿ytkowania, w tym op³aty za utrzymanie czystoci, energiê ciepln¹
i elektryczn¹.

2. Najemca, oprócz czynszu jest obowi¹zany do uiszczenia zwi¹zanych z eksploatacj¹ mieszkania op³at niezale¿nych
od w³aciciela, tj. op³at za dostawê do lokalu energii, gazu,
wody oraz odbiór nieczystoci sta³ych i p³ynnych w wypadku,
gdy korzystaj¹cy z lokalu nie ma zawartej umowy bezporednio z dostawc¹ mediów lub dostawc¹ us³ug.
§4. Ustala siê czynniki obni¿aj¹ce stawki czynszu wg
za³¹cznika do uchwa³y.
§5. Czynsz za lokale mieszkalne i zamienne op³acaj¹ najemcy lokali mieszkalnych stanowi¹cych mieszkaniowy zasób
gminy.
§6. Stawki czynszu miesiêcznego za 1m2 powierzchni
u¿ytkowej ustala Wójt Gminy Lisków.
§7. Przez powierzchniê u¿ytkow¹ lokalu rozumie siê powierzchniê wszystkich pomieszczeñ znajduj¹cych siê w lokalu, a w szczególnoci pokojów, kuchni, spi¿arni, przedpokojów, holi i korytarzy oraz innych pomieszczeñ s³u¿¹cych
mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez wzglêdu na ich przeznaczenie i sposób u¿ywania. Za powierzchniê
u¿ytkow¹ lokalu nie uwa¿a siê powierzchni balkonów, tarasów, antresoli, szaf, i schowków w cianach, pralni, suszarni,
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wózkowi, strychów i komórek przeznaczonych do przechowywania opa³u.

przez niego rachunek, rachunek wyj¹tkiem przypadków, gdy
strony pisemnie ustali³y zmianê terminu i formê.

§8. Stawka czynszu za lokal socjalny nie mo¿e przekraczaæ
po³owy stawki najni¿szego czynszu obowi¹zuj¹cego w gminnym zasobie mieszkaniowym.

§11. 1. Wynajmuj¹cy lokal mo¿e podwy¿szyæ czynsz, wypowiadaj¹c dotychczasow¹ wysokoæ czynszu najpóniej na
koniec miesi¹ca kalendarzowego.

§9. 1. W czasie trwania stosunku najmu wynajmuj¹cy
mo¿e podwy¿szyæ stawkê czynszu, jeli dokona³ w lokalu
ulepszeñ maj¹cych wp³yw na wysokoæ czynszu.

2. Termin wypowiedzenia wysokoci czynszu albo innych op³at za u¿ywanie lokalu wynosi 3 miesi¹ce.

2. W przypadku uszczuplenia wyposa¿enia technicznego
przyczyn le¿¹cych po stronie wynajmuj¹cego, czynsz najmu
zmniejsza siê zgodnie z za³¹cznikiem.
3. W przypadku podnajêcia ca³ego lub czêci lokalu,
dokonanego za pisemn¹ zgod¹ wynajmuj¹cego, wysokoæ
czynszu podwy¿sza siê odpowiednio o 30%.
4. Przed zmian¹ umowy najmu zmieniaj¹c¹ wysokoæ
czynszu, nale¿y sporz¹dziæ protokó³ stwierdzaj¹cy fakt powstania czynników przedstawionych w ust. 1 i 2.

3. Wypowiedzenie wysokoci czynszu albo innych op³at
powinno byæ pod rygorem niewa¿noci dokonane na pimie.
§12. W sprawach nieuregulowanych niniejsz¹ uchwa³¹
maj¹ zastosowanie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa.
§13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Lisków.
§14. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§10. Czynsz najmu p³acony jest z góry do dnia 10go
ka¿dego miesi¹ca do r¹k wynajmuj¹cego lub na wskazany

Przewodnicz¹cy Rady
() Aleksander Tomalak

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XII/85/2007
Rady Gminy Lisków
z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.

1.

Czynniki obni¿aj¹ce stawkê bazow¹ czynszu:

- za brak ³azienki i WC w lokalu - 15%

- za brak ciep³ej wody w lokalu - 15%

- za brak wody bie¿¹cej w lokalu - 15%

- za brak centralnego ogrzewania w lokalu - 15%
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UCHWA£A Nr XII/86/2007 RADY GMINY LISKÓW
z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Lisków
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zmianami) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t. j. Dz.U. z
2005 r. Nr 31 poz. 266 ze zmianami) Rada Gminy Lisków
uchwala, co nastêpuje:

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne

§1. Uchwa³a niniejsza reguluje zasady wynajmowania
lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy
Lisków.

