
w pru§zczu Gda ZARZĄDZENIE Nr j.t. 120!9

BURMISTRZA PRUSZCZA GDANSKIEGO

z dnia &Ą. sĘcznia 2019 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnta 8 marca 1990 r. o samotządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 7349, poz, 1432,

poz. 2500), aft, 8 ustawy z dnta 2I czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r. poz. Iż34, poz. 7496, poz. 756) oraz uchwały Nr XLIl383l2014 Rady Miasta
Pruszcz Gdański z dnia 5 marca ż014 r, w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego programu
gospodarolvania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Ptuszcz Gdański na lata 2014
_ 2019" (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z ż014 t. poz, 1ż22) w związku
z postanowieniami Załącznl,ka Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Prlszcz
Gdański - Podział Zadań i Kompetencji pomiędzy Kierownictwem Urzędu - Kompetencje
i zadania Butmistrza - I pkt 7 (tekst jednolity ustalony zarządzeniemlśr 649l2017 Burmistrza
Pruszcza Gdańskiego z dnia 16 maja 2017 r., zmieniony zarządzeniem Nr 77ll20l7
Burmistrza Ptuszcza Gdańskiego z dnla 31 paździemika 201,] r, zarządzeniem Nr 78212017

Butmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 15 listopada2017 t. oIaz zarządzentem Nr 80ll20I7
Butmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 4 grudnia 2017 r.)

zarządzam, co następuj e:

§1

Ustala się stawkę czynszu regulowane go za 1 metr kwadratowy powierzchni uzytkowej

lokalu mieszkalnego w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański w wysokości 9,85 zł (słownie:

dziewięć złotych osiemdziesiąt pięć groszy).

Z dniem 30 kwietnia 2019 r. traci
Gdańskiego z dnia 16 marca ż015
za lokale mieszkalne.

§2

moa zarządzenie Nr
r. w sprawie ustalenia

§3

73l20I5 Burmistrza Pruszcza
stawek czynszu regulowanego

Zarządzenle wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 r.
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