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ZARZĄDZENIE NR 52/07 
WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW 

 
z dnia 27 grudnia 2007r. 

 
w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, budynku go-

spodarczego i lokalu socjalnego 
 

Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 
2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkanio-
wym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego 
(Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 733 z późniejszymi 
zmianami) oraz uchwały Nr XIX/98/04 Rady Gminy 
w Trzebiechowie z dnia 28 grudnia 2004r. w spra-
wie wieloletniego programu gospodarowania miesz-
kaniowym zasobem Gminy Trzebiechów na lata 
2005 – 2010 zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawkę czynszu za 1m2 po-
wierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzą-
cych w skład zasobu mieszkaniowego Gminy 
Trzebiechów w wysokości 1,00zł. 

2. Przy ustalaniu stawki bazowej czynszu naj-
mu będą stosowane zwyżki i zniżki według załącz-
nika do zarządzenia. 

§ 2. Ustala się stawkę czynszu za 1m2 po-

wierzchni użytkowej lokali socjalnych wchodzą-
cych w skład gminnego zasobu mienia komunal-
nego w wysokości 0,50zł. 

§ 3. Ustala się stawkę czynszu za 1m2 powie-
rzchni użytkowej budynku gospodarczego w wy-
sokości 0,10zł + VAT w wysokości 22%. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się In-
spektorowi ds. Gospodarki Komunalnej. 

§ 5. Traci moc zarządzenia Wójta Gminy Trze-
biechów z dnia 29 grudnia 2006r. Nr 42/06. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego. 

Wójt Gminy 
Stanisław Drobek 

 
 


