Zal4czniknr S
do UchwalyNrXL/463/14
Rady Miejskiej w Sochaczewie
zdnia 1 kwietnia 2014r.
zasady porifyki czynszowej oraz w arunki obni2ania
czynszu.
$ 1' l' Burmistrz Miasta Sochaczew zarzqdzaniemustala stawkg czynszu
dla lokali
wchodz4cychz skiad mieszkaniowegozasobug*iny, nie
czgsciejniz jeden raz w roku.
2' Burmistrz Miasta Sochaczew.okreslaj4c stawkq
czynszu za I m2 powierzchni
uzytkowej lokali mieszkalnych jest zobowiqziny ao
.r*rglEdnienia wszystkich ustawowych
czynnik6w po dwyzszai4cychlub obnizai
ecych wartosd uzlikow4 lokali.
3. Ustala siq nastEpujqcerodzaje czynsz6w:
l) za lokale mieszkalne;
2) za lokale socjalne i pomieszczeniaty mczasowe.
$ 2' Upowaznia siQBurmistrza Miasta Sochaczewdo podwyz szaniaczynszunajmu
lokali
mieszkalnych do maksymalnych granic 3 o/owartodci
odtworzeniowej, po analizie skutk6w
podwyzki czynszow.
3.
- $ Stawka czynszuza pomieszczenietymczasowe i lokal socjalny nie moze przekroczyc
pgJo*y stawki najni2szego czyns^t obowi4zuj4cego w mieszkaniowym
zasobie Gminv
Miasto Sochaczew.
$ 4' 1' wysokos(' czynszuza najem lokali mieszkalnych, odpowiednio do
zajmowanej
powierzchni uzytkowej lokali winna odpowiadai
kosztom administrowania, remontow i
modernizacji budynk6w.
2' Najemca, opr6cz czynszu, jest obowiqzany do
uiszczania oplat niezale2nych od
wlascicielatj' oplat za dostawqdo lokalu energii,-ody,
odbi6r odpad6wstalych,nieczystosci
plynnych w przypadku, gdy korzystaj4cy zlokalu
ni. -u umowy zawartejbezpoSrednioz
dostawc4medi6w lub dostawc4uslug.3' Ptzez powierzchnip uzytkow4- lokalu nale2y
rozumiei powierzchniE wszystkich
pomieszczeh znajduj4cych siQ w lokalu, a
w siczeg6lnosci pokoi, kuchni, spizarni,
przedpokoi, alk6w, holi, korytarzy lazienekoy7
,
innych pZmiesrct"h sluLqcychmieszkalnym
i gospodarczympotrzebomlokatora,bezwzglgdu
na ich'pr."tnu"""nie i spos6buzytkowania:
za powierzchnig uzytkow4 lokalu nie uwaZa sig powierzchni
balkon6w, taras6w i loggii,
antresoli, szaf i schowk6w w scianach,pralni,
suszami, w6zkowni, strych6w, piwnic i
kom6rek przeznaczonychdo przechowyw amaopalu.
4' obmiaru powierzchni uzytkowej lokalu, o kt6rej
mowa w pkt. 1 dokonuje sig w swietle
wyprawionychScian'PowierzchniEpomieszczenlub
ich czgscio wysokosciw swietle r6wnej
lub wiqkszej od 2'20 m nalely zilicza(, do oblicze
n w 100%.o wysokosci r6wnej lub
wiEkszejod l,4om,.lecz mniejszej od,2,20m- w
50o/o,
a o wysokoscimniejszej ni2 7,40 m
pomija sip caikowicie. Pozostalez.asadyobliczaniapowierzchn
i naleLyprzyjmowac zgodniez
Polsk4 NormQ odpowiedniQ do okreslania i obliczania
wskaznik6w powierzchniowych i
kubaturowychw budownictwie.

5' Najemcauczestniczyw koszach wprowadzanych
ulepszeriw lokalu, dokonywanych
jego
na
wniosekp'z?z.wy-najmuj4cego
lub.zargoaqffiajmuj4cego przeznajemcE.
spos6b
rozliczeakoszt6wwinienuyeuzgoanionypisemii,
po#4ary najemc4a wynajmui4c,,m.
$ 5' 1' czynsz najmu lokalu mieszkalnegomoze zostadpodwy2szony
w drodze
wypowiedzenia
dotychczasowej
wysokorici
u'n4p6hniej.,a'3 -iesi4ce naprz6d,
na
koniecmiesi4cakalendarzo*.go.
"ry:it
2' czynsz najmu lokalu mieszkalnego
moze zostacczasowoobnizonyna uzasadniony
wniosekzainteresowanego.
$ 6' 1' czynsz w lokalach mieszkalnychzasobu
-mieszkaniowegoGminy Miasta
Sochaczew' w budynkach nowowybudowanych
^or" wynosii do 4% wartosci
odtworzeniowej.
2' czynsz w pomieszczeniachtymczasorvych
i lokalach socjalnych zasobu
mieszkaniowegoGminy Miasta sochaizew
w budynkach nowowybudowanychlub
modemizowanychmozewynosii d,o2yowartosci oatrJ]L.ri
owej.
$ 7' 1' oplaty zalokalemieszkalne
w zasobiemieszkaniowym
GminyMiastaSochaczew,
o tych samychwalorachpowinnybyi por6wnywalne.
2' Stawkpbazowq czynszuza I m2 powierzchni
uzytkowejlokalu mieszkalnego
ustala
Burmistrzz uwzglEdnieniem
ponizszychzasad:
ustala siq stawkp bazow4 czynszuw wysokosci
do 3yo wartosciodtworzeniowej
lokui;.
4' ustala sigczynniki.mfjacewplyw na procentowe
zwigkszenielub zmniejszenie
stawki
bazoweiczynszuz uwzglpdnilniemzasady,ze
w lokaru z instala.jq *oJn;*kanalizacyjnq
elektryczn%
c.o-, lazienkqz WC obowi4zuje stawkabazow
a r 00%.
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Tabela 5' wvkaz czynnikriw podwyzszaj4cych
stawkg bazow4czynszu okresronego
za I m2 powierzch"i_
l"mr" #;k"r"
," wzglpdu na podwy Lszony
"rvtr.o*"i
standard wartoSci u2ytkowej
"jn
lokaiu
Lp.
I

Czynnikporlwy2szajqcy
warto5du2ytkow4lokalu
mieszkalneon
Lokaleposiadajqce
ciepl4wodE, z wyj4tkiemlokali
_ilyposazonych
w termyelektryozne

Stopief podwy2szenia
czynszuw stosunkudo
stawkibazoweS
I%l
+10

6' w przypadku uszczupleniawyposazenia
technicznegoz przyczyn le2qcychpo
stronie
wynajmuiqcego czy nsznajmu zmniej izasi g
zgodnie . r iiru se.

Tabela 5A. Wvkaz czynnikriwobni2ajqcych
stawkpbazow4 czynszu okreSlonego
1 m2 powierzchni uzytkowej lokaiu
za
mieszkalne
go ze wzglgdu na obniiony standard
lokalu
Stopierionni*ni, ifii!il
czynnik obni2aiqcywartos6uzytkow4
rokarumieszkarnego

ly stosunkudo stawki
bazowej
I%l

Gdynajemcykorzystaj4
wsp6lniez innyni z pontieszczehkuchni,
lazienki,WC
Brak urz4dzefi zaopatrzeniaw wodg
bezpoSredniow lokalu
Lokal usytuowanyna parterze,ostatniej
kondygnac.jibudynku

Lokalskladaj4cy
siEz odrgbnych
izb
Przeztaczonynu podrtu*
waterowaniu
pierwszego
lokatora.
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po uwzglqdnieniuwszvstkichobnizek
nie moze byi mniejsza ni2

8. Przed

zmiz
podwvzszeniem#u";il:H"J'jil;.ffi
i':"3f;
*.ffir";:r"xrw,{0,,2*,ry,,!}u:
stwierdzajQcyfakt wyst4pienia czynnik6w
przedsta;;;

w tabeli 5 lub tabeli 54.

