
ZARZĄDZENIE NR W.0050.25.2022 
WÓJTA GMINY PRZESMYKI 

z dnia 1 września 2022 r. 

w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu w  lokalach mieszkalnych wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Przesmyki 

Na podstawie art. 8 pkt.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 172, 975 i 1561) oraz uchwały NR 
XXX/186/2021 Rady Gminy w Przesmykach z dnia 17 sierpnia 2021r w sprawie przyjęcia Wieloletniego 
Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przesmyki na lata 2021-2026 (Dziennik 
Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2021r . poz.7683 zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawkę bazową czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy 
Gminy Przesmyki w wysokości 5,00zł za m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. 

§ 2. Zmiana wysokości czynszu nastąpi w drodze wypowiedzenia dotychczosowej stawki czynszu, które 
zostanie doręczone najemcom co najmniej na trzy miesiące przed terminem wprowadzenia zmiany. 

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr W.0050.30.2021 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 20 września 2021r 
w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy 
Przesmyki 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023r. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z Wieloletnim Programem Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przewsmyki  na 
lata 2021-2026, Gmina  Przesmyki  prowadzi  racjonalną  politykę  czynszową,  która  zmierza  do  
utrzymania  zasobu mieszkaniowego na odpowiednim poziomie technicznym i estetycznym. Wieloletni 
Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przesmyki obliguje Wójta Gminy  do 
kreowania określonej polityki mieszkaniowej, której elementem jest polityka czynszowa. Przychody z tytułu 
czynszów za  lokale  mieszkalne  są  przeznaczone  na utrzymanie,  modernizację  i  poprawę  stanu  
technicznego zasobu mieszkaniowego. 

Celem polityki czynszowej Gminy Przesmyki jest dążenie do zrównoważenia wydatków na utrzymanie 
zasobu z dochodami z tytułu czynszów za najem lokali mieszkalnych.  

Biorąc pod uwagę, nieustannie rosnące koszty utrzymania zasobu, w tym m.in. wzrost cen usług 
dotyczących eksploatacji, w tym również utrzymania terenów zewnętrznych przylegających do budynków 
oraz na konserwację obejmującą ich prawidłowe użytkowanie, proponowana podwyżka  stawki bazowej na 
5,00 zł/m2  oraz  dalsze działania w zakresie polityki czynszowej powinny doprowadzić do sytuacji, gdzie 
nakłady na utrzymanie lokali mieszkalnych będą pokrywały się z przychodami z tytułu czynszu najmu.  

 Biorąc powyższe pod uwagę, podwyżka opłat za lokale mieszkalne, ze skutkiem od 01.01.2023 r., po 
uprzednim 3-miesięcznym terminie wypowiedzenia dotychczasowych opłat jest konieczna. 

 Zarządzenie nie zawiera danych prawnie chronionych. 
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