
ZARZĄDZENIE NR 105/2022 
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia 5 września 2022 r. 

w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Małkinia Górna 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn.zm.) oraz 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 2022 r. poz. 172) w związku z uchwałą 
nr 233/XXX/2021 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu 
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Małkinia Górna na lata 2021-2025 (Dz. Urz. Woj. Maz. 
z 2021 r. poz. 4060) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się stawkę czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Małkinia Górna w wysokości 2,70 zł miesięcznie. 

2. Stawka czynszu, o której mowa w ust. 1 ulega podwyższeniu lub obniżeniu w zależności od czynników 
podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokalu mieszkalnego, określonych w § 12 ust. 5 i 6 
załącznika do uchwały nr 233/XXX/2021 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie 
Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Małkinia Górna na lata 2021-2025. 

§ 2. Ustala się stawkę czynszu za najem socjalny lokalu w wysokości 1,20 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej 
lokalu. 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Prezesowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. 
z o.o. w Małkini Górnej. 

§ 4. Traci moc Zarządzenie nr 72/2014 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 22 września 2014 r. w sprawie 
określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

   

Wójt 
 
 

mgr Bożena Kordek 

 

Id: 16ECD781-D7E2-4846-90C3-72B900D0245B. Podpisany Strona 1


	Zarządzenie
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 2

	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 5


		2022-09-04T22:00:00+0000
	Polska
	Bożena Kordek; Wójt Gminy Małkinia Górna
	Podpis organu wydającego akt prawny.




