
ZARZĄDZENIE
Prezydenta Miasta Rzeszowa

Nr r/ %o lo?
z dnia2( .4t'p( roku

w sprawie określenia stawek czynszu na lokale mieszkalne

Na podstawie art.7, art.8, art.23 ust.4 ustawy z dnia2l czerwca 2001 roku o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 31
z2005 r.,poz.266 zpóźil,. zm.) oraz uchwały nrLXIl221l001 Rady Miasta Rz-eszowa z dnia
18 grudnia 200I r. w sprawie ustalenia zasadpolityki czynszowej i uchwały nrYIII;5512OO3
Rady Miasta Rzeszowaz dnia29 kwietnia}}O3 r. w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu po-
lityki czynszowej

Prerydent Miasta Rzeszowa zarządza, co następuje:

$ 1.

w skład mieszkaniowego zasobu miasta Rzeszowa
czyns^t za I m2 powierzchni użytkowej lokalu

|,90 zł. (eden złoty dziewięódziesiąt groszy)

2.D|a lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Rzeszowa usta-
la się miesięcznąstawkę czytszu za 1 m2 powierzchni uzytkowej lokalu w wysokoś ci 5O%o
najnizsze go czy nszu o b owi ązuj ące go w l okal ach m i e s zkai nych.

$2.

Przy ustalaniu czynszu na|eżry uwzględniaó czynniki obnizające lub podwy Ższające wartość
użytkowąlokalu, określone w zaŁączniku do niniejszego Zarządzenii.

$3.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Gospodarki Mieniem
Miasta Rzeszowa.

l.Dla lokali mieszkalnych wchodzących
ustala się miesięczną bazową stawkę
w wysokości:

$4.

Traci moc Zarządzenie Prezydenta Miasta Rzeszowa ttYl368l07 z dnia22 paż'dziernika
2007 roku w sprawie określenia stawek czynszuza lokalę mieszkalne

$s.
Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

PREZYDENT



Załacznik
Di ZaruVdzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa
Nry/?,3o/o8 z 28.tĄ 2008 rokut l

ZASADY USTALANIA STAWKI CZYNSZU REGULOWANEGO
W LOKALACH MIESZKALNYCH NA TERENIE MIASTA RZESZOWA

1'Stawkę czynszu regulowanego w lokalach mieszkalnych ustala się dla poszczególnych
mieszkan jako iloczyn stawki bazowej orazwskażnika uwzględniającego czynniki pod-
wy iszające lub obnizaj ące warto ść użlkową mie szkani a.

2.Wysokośó stawki bazowej za I mf powierzchni uŻytkowej określa $ 1 zarządzenia.

3.Wysokośó wskaznika uwzględniającego czynniki podwyższające lub obnizające wartość
użytkowąmieszkania ob|icza się według wzoru:

W: 100% + ) Wi przy czym 70yo<w <2200ń

Wi - wskaźniki procentowe podwyższające i obnizające stawkę bazową.

Uwaga:

1. Ptzęzw.c. rozumie się doprowadzenie do łazienki lub innego wydzielonego pomiesz-
częnia - znajdującego się w lokalu lub poza nim - instalacji wodociągowo-
kanalizacyj nej, umozl iwiaj ącej podłączenie muszl i sedesowej i spłuczki.

2. Dotyczy nowo budowanych budynków. ^
3. W przypadku balkonu i loggii powyżej 1 m,.
4. Zły stantechniczny budyŃu musi byó potwierdzony decyzjąo rozbiórce lub stanie

zagroieniabezpieczeństwa ludzi i mienia, wydanąprzez właściwy organ nadzoru bu-
dowlanego.

5. Zabezpośredniąbliskość ruchliwej trasy komunikacyjnej przyjmuje się odległośó
l5 m od krawężnika jezdni do ściany budynku. mierzonąw linii prostej'


