
Uchwała Nr XII / 85 / 2004 
Rady Powiatu w Szydłowcu 

z dnia 16 lutego 2004r. 
 

 
W sprawie: zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Powiatu 
 
   
    Na podstawie art.4 ust.1 pkt.10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym  (Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) art.7, art.8 pkt.2, art. 28 ust. 2 

ustawy  z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 

i o zmianie Kodeksu cywilnego  ( Dz. U z 2001 r. Nr 71 poz.733 z późn. zm.)  Rada  Powiatu 

w Szydłowcu uchwala co następuje : 

 
§ 1 

 
Ustala się zasady wynajmu lokali mieszkalnych obowiązujące w zasobie mieszkaniowym 

Powiatu Szydłowieckiego, które stanowić będą element wieloletniego programu 

gospodarowania tym zasobem. 

 
§ 2 

 
1. Powiat Szydłowiecki  będzie  ustalał  czynsze za  lokale mieszkalne  na poziomie 

pozwalającym na utrzymaniu mieszkań i budynków w stanie nie pogorszonym i na 

stopniową likwidację wieloletnich zaniedbań w sferze remontów. 

2. Stosowany równolegle system  dodatków  mieszkaniowych,  przewidziany  w  ustawie  

o  dodatkach mieszkaniowych, stanowić będzie ochronę dla uboższych lokatorów 

przed skutkami wzrostu opłat mieszkaniowych. 

 
 

§ 3 
 
1.Czynsz za lokal mieszkalny obejmuje : podatek od nieruchomości, koszty  administrowania,  

koszty  konserwacji   utrzymania technicznego budynku oraz wszystkich pomieszczeń    

wspólnego użytkowania   w tym opłaty za utrzymanie czystości i energię elektryczną. 

 

2. Lokator oprócz czynszu jest zobowiązany do uiszczania opłat niezależnych od właściciela 

    związanych z eksploatacją mieszkania tj. opłat za dostawę  do  lokalu  energii   elektrycznej 

    i cieplnej, wody, gazu, za wywóz nieczystości stałych i płynnych itp. 

 



§ 4 
 
 
1. W lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Szydłowieckiego 

stawki czynszu za 1 m² pow. użytkowej lokali mieszkalnych ustala                                     

Zarząd  Powiatu w Szydłowcu przy zastosowaniu następującego wzoru: 

 
       wskaźnik przeliczeniowy         wskaźnik procentowy 
        kosztu odtworzenia 1m²    x     wartości odtworzeniowej 
        pow. użyt. lokalu     1 m² lokalu                  : 12  m-cy 
stawka czynszu =   ilość punktów     X                                               55       
        dla danego lokalu 
 
 
 
2. Dla potrzeb obliczenia stawki czynszu Zarząd Powiatu w Szydłowcu przyjmuje,                    
z zastrzeżeniem ust.3, następujące wielkości : 
 

1) ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 
1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla powiatu szydłowieckiego, 
obowiązujący w dniu podejmowania przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu uchwały             
w sprawie ustalenia stawek czynszu 

 
2) wskaźnik procentowy wartości odtworzeniowej 1m² powierzchni użytkowej lokalu 

mieszkalnego ustalony przez Zarząd Powiatu w  oparciu o zakładaną wysokość 
podwyżki czynszu w danym roku kalendarzowym 

 
3) dla potrzeb ustalenia czynszu w 2004 roku wskaźnik procentowy wartości  

odtworzeniowej 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego ustala się 
w  wysokości  2 %.  

 
 
3.  Dla potrzeb obliczenia stawki czynszu w lokalach nowo wynajmowanych lub po remoncie 
     kapitalnym, dla których ilość punktów, obliczona  zgodnie  z  zasadami,  o  których  mowa 
     w § 6 , wynosi maksymalną ilość – 55 punktów  Zarząd Powiatu w Szydłowcu przyjmuje : 
 

1) ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia  
1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla powiatu szydłowieckiego 

           obowiązujący w momencie zawierania umowy najmu, 
 

2) wskaźnik procentowy wartości odtworzeniowej 1 m² powierzchni użytkowej lokalu 
mieszkalnego – w  wysokości nie niższej niż 2,5 % i jednocześnie nie wyższej niż 3 %. 
 
 

§ 5 
 
 
  Podwyżka czynszu lub innych opłat za używanie lokalu za wyjątkiem opłat nie zależnych  

  od właściciela nie może być dokonywana częściej niż co 6 miesięcy. 

 



§ 6 
 

1. Miarą wartości użytkowej lokalu mieszkalnego jest określenie ilości punktów  ustalonych 

według  kryteriów punktowego różnicowania stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie 

Powiatu Szydłowieckiego z uwzględnieniem czynników podwyższających i obniżających 

wartość użytkową lokalu mieszkalnego. 
 
     2.  Jako standardowy lokal mieszkaniowy w mieszkaniowym zasobie Powiatu Szydłowieckiego 

          przyjmuje się lokal położony w budynku wybudowanym w latach 1970 – 1985 po remoncie 

          obejmującym  docieplanie  zewnętrzne, wymianę  okien  i podłóg, wyposażony w  łazienkę  

          z WC, instalację co,  ccw  sieciową, wod – kan. i gazową, składający się  z 3 - ch pokoi  

          i kuchni, położony na I piętrze budynku zlokalizowanego w strefie miejskiej, ze sprzątaniem 

          budynku zewnątrz i przyległego terenu do budynku -  wyceniony łącznie na 55 punktów. 

 
       3.  Dla     każdego   lokalu    mieszkalnego  winna  być    ustalona   ogólna    ilość    punktów  

       z uwzględnieniem podanych kryteriów. 

     Obowiązkiem zarządcy budynku lub właściciela jest wypełnienie formularza określającego 

     ilość punktów dla danego lokalu, która stanowić będzie podstawę do ustalenia wysokości 

     stawki czynszu. 

                                                                           § 7 
 
Przyjmuje się zasady ustalania ilości punktów dla danego lokalu wchodzącego  w  skład 

mieszkaniowego zasobu Powiatu Szydłowieckiego stanowiące ZAŁĄCZNIK NR 1 do 

niniejszej uchwały. 

§ 8 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Szydłowcu 
 

§ 9 
 

    1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  

    Województwa Mazowieckiego. 

 
2. Zarząd Powiatu w Szydłowcu, po ustaleniu wysokości stawki czynszowej na podstawie   

    niniejszej Uchwały ogłosi ją w sposób przewidziany dla aktów prawa miejscowego oraz 

    poda ją do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 
                Przewodniczący  
        Rady Powiatu w Szydłowcu 
 
            mgr Artur  Ludew 


