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ZARZĄDZENIE NR 68/07/GKB 
WÓJTA GMINY KRZESZYCE 

 

z dnia 11 grudnia 2007r. 
 

w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.  
Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 7  
i 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochro-
nie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmi-
ny i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. 
Nr 31, poz. 266 z późniejszymi zmianami) oraz 
uchwały Nr XXIX/171/2001 Rady Gminy Krzeszyce 
z dnia 29 listopada 2001r. w sprawie uchwalenia 
wieloletniego programu gospodarowania miesz-
kaniowym zasobem Gminy Krzeszyce na lata 2002 
– 2007 (Dziennik Urzędowy Województwa Lubu-
skiego Nr 19, poz. 198 z 7 lutego 2002r.) zarzą-

dzam, co następuje: 

§ 1. Ustala się miesięczną stawkę czynszu za 
1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Krzeszyce w wysokości 1,21zł. 

2. Ustala się miesięczną stawkę czynszu najmu 
za 1m2 powierzchni użytkowej lokali socjalnych  
w wysokości 0,25zł. 

§ 2. Ustala się następujące czynniki różnicujące 
stawkę, o której mowa w § 1 ust. 1 zarządzenia: 


