
 

ZARZADZENIE NR Or.I.0050.146.2019 

BURMISTRZA GOGOLINA  

Z DNIA 02.09.2019 r. 

 

w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale komunalne i najem socjalny lokalu,  

wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gogolin 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
( Dz. U. z 2019 r. poz. 505 ) i art.8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 
lokatorów , mieszkaniowym zasobem gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. 
poz. 150, z 2015 r. poz. 1322, 1777, z 2016 r. poz. 8, 1250 ) oraz § 6 ust. 2 i 11 załącznika do 
uchwały Nr IV/19/2014 Rady miejskiej w Gogolinie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie 
wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Gogolin na lata 
2015 – 2019 ( dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2015 r. poz. 6 ), zarządzam co 
następuje: 

§ 1  Ustalam stawkę bazową czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego     

       zasobu gminy w wysokości – 3,60 zł/m2 na miesiąc, 

§ 2  Stawkę czynszu za najem socjalny lokalu ustalam w wysokości – 1,08 zł/m2 na miesiąc, 

§ 3  Stawki czynszu określone w niniejszym zarządzeniu obowiązują przez okres 12 miesięcy,  

       licząc od 1 stycznia 2020 r., 

§ 4  Wykonanie zarządzenia powierza się Zarządcy zasobu komunalnego Gminy Gogolin, 

§ 5  Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia  

        1 stycznia 2020 r.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE  

do Zarządzenia  

w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i najem socjalny lokali, 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

 

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobem gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego – jeżeli właścicielem jest jednostka samorządu 
terytorialnego, stawki czynszu ustala organ wykonawczy tej jednostki. 

Zgodnie z § 6 ust. 1 uchwały Nr IV/19/2014 rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 grudnia 2014 
r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy 
Gogolin na lata 2015 – 2019: działania podejmowane w zakresie polityki czynszowej będą 
zmierzać do utrzymania zasobu mieszkaniowego Gminy na zadawalającym poziomie 
technicznym i estetycznym oraz dostosowania stawek czynszowych do możliwości 
finansowych lokatorów i osób ubiegających się o mieszkanie. 

W § 6 ust. 2 tejże uchwały zapisano, że stawki czynszu dla zasobu mieszkaniowego Gminy  
z 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, ustala Burmistrz Gogolina w drodze 
zarządzenia na podstawie postanowień niniejszego programu, nie częściej niż jeden raz w 
roku. Aktualne stawki wyliczane będą zgodnie z ogłoszonym przez Wojewodę opolskiego 
wskaźnikiem przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków 
mieszkalnych  dla województwa opolskiego. 

Ostatnia podwyżka stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne dokonana była w 2017 r.  

Z dniem 1 stycznia 2020 r. stawka bazowa czynszu wyniesie – 3,60 zł/m2 powierzchni 
użytkowej lokali. 

Stawka czynszu za najem socjalny lokalu wynosić będzie  30%  stawki bazowej  i wyniesie -  
1,08 zł/m2   powierzchni użytkowej. 

Wypowiedzenie dotychczasowych stawek czynszu nastąpi na koniec  miesiąca września 2019 
r. Nowe stawki czynszu będą obowiązywać prze okres 12 miesięcy tj. od 1 stycznia  
do 31 grudnia 2020 r.  

 

  


