
ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2017
WÓJTA GMINY LIPIE

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Lipie

Na podstawie art. 8 pkt 1  ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1610 z późn.zm.) zgodnie z zasadami polityki 
czynszowej określonymi w Uchwale Rady Gminy Lipie nr XLIII/394/2013 z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie 
uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lipie na lata 2014-2019"

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam minimalne miesięczne stawki netto czynszu za 1 m2 wynajmowanej powierzchni użytkowej lokalu 
mieszkalnego stanowiącego mieszkaniowy zasób Gminy Lipie w wysokości 4,00 zł.

§ 2. Wysokość czynszu ustala się na podstawie stawki netto za 1 m2 oraz tabeli oczynszowania mieszkań 
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam referentowi ds. gospodarki nieruchomościami, gruntami, rolnictwa 
i leśnictwa 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Lipie Nr 0050.10.2012 z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia 
stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Lipie.

 

Wójt Gminy Lipie

mgr Bożena Wieloch
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.79.2017 

Wójta Gminy Lipie 

z dnia 18 grudnia 2017r. 

Tabela oczynszowania mieszkań w mieszkaniowym zasobie gminy

 

 x czynniki podwyższające stawkę bazową

% podwyżki 
w stosunku 
do stawki 
bazowej

czynniki obniżające stawkę bazową

% obniżki 
w stosunku do 

stawki 
bazowej

położenie budynku

budynek położony  w miejscowości, w której są 
minimum 4 z wymienionych obiektów  t. j. - sklep, 

ośrodek zdrowia, szkoła, urząd gminy, gminny 
ośrodek kultury, apteka, przystanki 

wykorzystywane do transportu publicznego 

10% budynek położony w miejscowości, w której nie ma sieci 
kanalizacji sanitarnej (budynek nie podłączony do sieci) 5%

stan techniczny budynku x x budynek  przeznaczony do  generalnego remontu 20 %

stan techniczny budynku x x budynek  przeznaczony do  remontu 10 %

 usytuowanie lokalu w  budynku  x  x położenie lokalu na parterze lub na pierwszym piętrze  (jeśli 
klatka schodowa jest do remontu lub dach jest do remontu) 5%

wyposażenia budynku i lokalu 
w urządzenia techniczne 
i instalacje oraz ich stan

x  x brak instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej w lokalu, 
WC poza budynkiem

7 % za brak 
każdej 

instalacji 

współdzielenie lokalu 
mieszkalnego x x współdzielenie lokalu mieszkalnego 15%
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