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w sprawie ustalenia wysokoSci czynszu w lokalach stanowi4cych mieszkaniowy zasrib
Gminy Blonie
Na podstawie arI".7 , art. 8 i art. 9 Ustawy z dnia 21 .06.2001 r o ochronie praw lokator6w
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. Nr 71 poz.733 22001 r
zp62n. zm.) oraz uchwaly m XYII1I17ll2 Rady Miejskiej w Bloniu z dnia 5 marca2\l2r
w sprawre
uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy

Blonie
zarz4dza sig, co nastgpuje

:

$1.
Z dniem 01.12. 2015r ustala sip czynsz za najem lokali wchodz4cych w sklad mieszkaniowego
zasobu Gminy Blonie przyjmuj4c stawkE bazowq czynszu w wysoko3ci 4,50 za 1m" powierzclini
uZytkowej lokalu, co stanowi 2,00 % aktualnej wartoSci wskaznika przeliczeniowego kosztu
odtworzenia 1m' powierzchli uzy'tkowej budynk6w mieszkalnych
z uwzglEdnieniem wska2nika przeliczeniowego kosztu odtworzenia ogloszonego przez WojewodE
Mazowieckiego - Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 26.03.2015r
na poziomie 3608,43 zllm' Dz.. U. Wojew6dztwa Mazowieckiego z 01.04.2015 poz. 3010 '

$2.

.

Stawka czynszowa okreilona w $ 1, ma zastosowanie takze do um6w najmu nowo zasiedlonych
lokali wchodzqcych w sklad mieszkaniowego zasobu Gminy Blonie , z dniem wejdcia
w 2ycie niniej szego zav4dzenia .
2 . Zarzqdzenie nie ma zastosowania do lokali w budynku polozorlym przy ul. Engelmana nr l5
1

w Bioniu

.

$3.

Ustala sig stawkp bazowq c zynszu za lokAle socjalne w wysokodci 2,25 zI zam2 powierzchni
uZylkou'ej lokalu .

$4.
Ustala sig , i2 stawka czynszu wolnego odpowiada 3% ak-tualnej warlodci odtworzeniowej budynku.

ss.

Czyndki podwy2szaj4ce lub obniZajqce wartoSi u21'tkow4lokalu , majqce wplyw na wysoko36
stawki czynszowej , stosuje sig wedtug maksymalnych wartodci procentowych wynikajqcych
z Uchwaly nr XYIIlllTlIZ Rady Miejskiej w Bloniu z dnia 5 marca 2012r w sprawie uchwalenia
wieloletniego programu gospodarowania mieszkanionym zasobem Gminy Blonie .
$6.
Nadz6r nad wykonaniem Zarz4dzenia powierza sig Naczelnikowi Wydzialu Inwestycyjno
Technicznego UrzEdu Miejskiego w Bloniu oraz Dyrektorowi Zak*adts Uslug Komunalnych
w Bloniu .

$7.
Zav4dzetie wchodzi w Zycie z dniem podpisania .

