
 

 

w sprawie ustalenia stawek czynszowych za lokale miesz

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorz

(Dz. U. z 2020 poz. 713 z późniejszymi zm.) oraz art.

o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobem gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 

(Dz. U. z 2020roku poz. 611 z póź

 

§ 1. Ustala się następujące stawki  miesi

użytkowej  lokalu  mieszkalnego

1. Lokale wyposażone w instalacj

− sutereny i poddasza  

2. Lokale z ubikacją poza lokalem lecz w tym samym budynku

3. Lokale wyposażone w ubikacje                                                     

4. Lokale wyposażone w łazienkę

− w tym lokale poddaszowe

5. Lokale z łazienką  + c.o. 

− w tym lokale z ciemną kuchni

6. Lokale z łazienką + c.o+c.w

7. Lokale socjane 50% stawki  najni

§ 2. Wykonanie zarządzenia  powierza si

w Lipnie. 

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 23/2013 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 26 marca 2013 r

w sprawie określania stawek czynszu za lokale mieszkalne na terenie G

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podj

 
 
 
 

Zarządzenie Nr 14/2021 

Burmistrza Miasta Lipna 

z dnia 09.03.2021 

a stawek czynszowych za lokale mieszkalne na terenie G

ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorz

źniejszymi zm.) oraz art. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca  2001 r

mieszkaniowym zasobem gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 

611 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

ące stawki  miesięcznego czynszu regulowanego za 1 m² powierzchni 

ytkowej  lokalu  mieszkalnego: 

one w instalację wod .kan bez ubikacji 

     3,20 zł/m²

 poza lokalem lecz w tym samym budynku  3,95 zł/m²

one w ubikacje                                                      4,14 zł/m²

one w łazienkę      4,84 zł/m²

w tym lokale poddaszowe      4,27 zł/m²

     5,00 zł/m²

ą kuchnią     4,66 zł/m²

 + c.o+c.w.       5,50 zł/m²

Lokale socjane 50% stawki  najniższego czynszu wskazanego odpowiednio w pkt

ądzenia  powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 

dzenie nr 23/2013 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 26 marca 2013 r

lania stawek czynszu za lokale mieszkalne na terenie Gminy Miasta Lipna.

życie z dniem podjęcia zarządzenia. 

kalne na terenie Gminy Miasta Lipna. 

ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym  

awy z dnia 21 czerwca  2001 roku 

mieszkaniowym zasobem gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  

co następuje: 

cznego czynszu regulowanego za 1 m² powierzchni 

3,20 zł/m² 

3,95 zł/m² 

4,14 zł/m² 

4,84 zł/m² 

4,27 zł/m² 

5,00 zł/m² 

4,66 zł/m² 

5,50 zł/m² 

szego czynszu wskazanego odpowiednio w pkt. 1-6. 

 Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  

dzenie nr 23/2013 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 26 marca 2013 roku  

miny Miasta Lipna. 


