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ZARZĄDZENIE NR 8/2019
BURMISTRZA MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI
z dnia 9 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za
lokale socjalne.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994,
1000, 1349, 1432, 2500), art. 7 ust. 1 i art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1234) oraz
uchwały Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta na lata 2015-2022 (Dz.Urz.
Województwa Mazowieckiego z 2015r., poz. 5265) Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski zarządza, co następuje
:
§ 1. 1. Ustala się stawkę bazową czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych miesięcznie
na terenie Miasta Sokołowa Podlaskiego w wysokości 4,14 zł (słownie : cztery złote czternaście groszy).
2. Ustala się stawkę czynszu za lokale socjalne stanowiące własność Miasta Sokołowa Podlaskiego
w wysokości 1,68 zł (słownie : jeden złoty sześćdziesiąt osiem groszy) za 1m2 powierzchni użytkowej
miesięcznie.
§ 2. Ustala się tabelę współczynników wpływających na wysokość stawki czynszu ustalonego w §
1 ust. 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 4. Odpowiedzialny za wykonanie zarządzenia : Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska i Zarząd Sokołowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Sokołowie
Podlaskim.
§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 166/2014 Burmistrza Miasta Sokołowa Podlaskiego z dnia 19 grudnia
2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale
socjalne (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. poz. 11974).
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§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do stawek czynszu najmu należnych od pierwszego miesiąca
po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie zarządzenia.

Burmistrz Miasta
Bogusław Karakula
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