
 

 

OBWIESZCZENIE 

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO 

z dnia 6 marca 2015 r. 

w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych  

nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego 

Na podstawie art. 4a ustawy z dnia ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszka-

niowym zasobie  gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 150) ogłaszam 

zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu 

mieszkaniowego za I i II półrocze 2014 r. w Gminie Miasto Radomsko, stanowiące załączniki nr 1, 2 i 3 do 

niniejszego obwieszczenia. 

  

 Prezydent 

 Miasta Radomsko 

Anna Milczanowska 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 12 marca 2015 r.

Poz. 928



Załącznik nr 1 

do obwieszczenia 

Prezydenta Miasta Radomsko 

z dnia 6 marca 2015 r. 

ZESTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH CZYNSZÓW NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH NIENALEŻĄCYCH  

DO PUBLICZNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO ZA 2014 ROK, POŁOŻONYCH NA OBSZARZE  MIASTA RADOMSKO   

1. Za I półrocze: 

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu 

Powierzchnia  

lokalu  

Standard  

lokalu  

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego 

do 1918 r.  1919-45  1946-1970  1971-2002  po 2002 r.  

zły*  dobry  zły  dobry  zły  dobry  zły  dobry  zły  dobry  

poniżej  

40 m2 

A  1.**  

2.  

6,25    7,29  10,04     

B  5,51 5,46  8,20  2,80       

C  4,25            

40 m2 

do 60 m2 

A        3,43       

B  5,51 5,55  8,10  4,76  7,96     

C  4,35            

powyżej 60 m2 

do 80 m2 

A       3,20  6,69     

B  5,30 4,25  3,99    3,40     

C              

powyżej  

80 m2 

A               

B  3,33              

C                
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Załącznik nr 2 

do obwieszczenia 

Prezydenta Miasta Radomsko 

z dnia 6 marca 2015 r. 

1. Za II półrocze: 

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu 

Powierzchnia lokalu  
Standard  

lokalu  

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego 

do 1918 r.  1919-45  1946-1970  1971-2002  po 2002 r.  

zły*  dobry  zły  dobry  zły  dobry  zły  dobry  zły  dobry  

poniżej  

40 m2 

A  
1.**  

2. 
    6,38  6,71   

B  3,33 4,72  9,05  2,80     

C      6,50      

40 m2 

do 60 m2 

A       4,19  6,39   

B  3,33 4,90  6,00       

C            

powyżej 60 m2 

do 80 m2 

A       3,20  6,20   

B   4,25  4,87    3,40   

C     4,67       

powyżej  

80 m2 

A            

B   3,33  3,75       

C            

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 928



Załącznik nr 3  
do obwieszczenia 

Prezydenta Miasta Radomsko 

z dnia 6 marca 2015 r. 

OBJAŚNIENIE DOT. SPORZĄDZANIA ZESTAWIENIA CZYNSZÓW NIEPUBLICZNYCH   

Od 1 stycznia 2008 roku na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.  

o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (art. 4a) oraz usta-

wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 186a), właściciele domów mieszkalnych 

oraz zarządcy nieruchomości mają obowiązek przekazywania gminom dwa razy do roku informacji dot. stawek 

czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego a gminy mają obo-

wiązek publikowania zbiorczych danych o czynszach niepublicznych w wojewódzkim dzienniku urzędowym 

oraz na stronie internetowej urzędu gminy.  

Zestawienie sporządzono w oparciu o informacje przedłożone przez zarządców nieruchomości wg wzoru za-

łącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych 

dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, 

położonych na obszarze gminy lub jego części.  

Objaśnienie tabeli:  

A – standard wysoki (wyposażenie w instalację ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku), 

B – standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku 

lub brak instalacji centralnego ogrzewania), 

C – standard niski (brak instalacji wodociągowo–kanalizacyjnej). 

* - Budynek wymaga remontu. 

1. ** Stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek.  

2. Stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek.  
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