Uďrurala Ni K\TII/I33 /2000
Radv Miejskiej Zyrlľĺ.ďo'wa
ľ tJnił 2.4 lutego 2000r.

nr spraĺrie ustaleniawysokości stawelĺ cÍ}rnsnur zaI m2 powierzchni

uĄltkoĺrq lokalu miesľkalnego
Na podstarľie mt. l8 ust.2 pkÍ.15 ustawy ł dĺľiafi ľrĺľcal990r o
samoľządzie Eminn}ryn (Dz U n I99ťx Nr 13 paz.74 z pclźniejsryľľnzľľĺmmti)nr

ilt.

lipca 1994r. o najnie lokalĺ
mĺeszkalnych i đođaflłach
mieszkaniorľych - fľkst jeďrrolĘ (Dz.U z l998r Nr.
l20 poz. 787 zpomiejszymi zľriľraľrĺ)uchvrďa się co następuje

äĺĺriązkuz ľ'l.2ő, 2öa i

30 usľawy z dĺľia2
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l.Ustala
stawki c,uľnsan
r#nľjr.***ľĺużytkcl'wej lokalu
mieszkalĺrego ĺľwysokoścÍokreśIonľjw z*ącaľiku dĺl uchwďy.
2.Stawki czynsnr określone w uďącľniku obnĺřa się
- o IWo ze w4ględu na uqffuowanie lokalu na podďasnr lub sufrrenie
- o l57o za lokď z cĺeľľnąkuďutią
:

WYkonľľie utÍľĺrĘpowimza
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Zmľądowi Miastł

Ęcie z ďdem l
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kurietnia 2000ľ
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'ľľaci moc Uďmľała Nĺ XL l 'Żő3 /97 Rady hÍiqs'kitł Zyľĺĺđoura
u dľria 20
pazdziemika 1997ľ. w spraĺrie ustĺleniaury'sokoŚľi sfiľwki cľ,JłÍtsnrza lm2
pon ierzctrni uŹytkowei lokďu ľniesrkalĺrego.
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ŻHącmĺk do Ucľrtľďy Nr XtTII ĺ I33 / 2000 Räďi'Ivĺiejstiej Zytardowa
z dĺľia24 luľľgo200Ür
vľ qpranĺ'ie rrstateniawysokości stflwek cÍ}rn$xil ra 1rn2 pow'iezchni

użytkourej lokďu ĺnieszkalnego

Prĺgęto

- wslĺaŕnlk przeliczenioľy 1 m2 pow'ieľzchni użýkoĺrEbudynhrr ľniesľ.kďĺrego
vr IV kĺľľtalel999r. (zgodnie z Zaľądzaľĺemľľ.89 lffojewody
.Mazo'wieckiego ogloszonyľl nr Dzĺenniku Urzędowym nroj. mazonrieckiego

Nľ. ĺl9 z l99sr. poĺ. 239l) w rľysolłoŚcíŻ.BfiŻ ĺŁ
- cnp:rvĺr stosunlnr rocunym w wysok'ości l,l2Ülł wartościodüweiľzeniovej
l ma powier:zchni uffiovĺej lokalu ľniesľ.k'alĺrego.
Miesĺęcena maksyľnalna s taľlĺacuyn$zu wyniesie
pow.
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Lokal w budynkn w1posażonym
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Lokď vr budynku w1posażonym
w urodę i ubĺkację (bľak wody
i ubikaeii ur lokďu)
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Lokal w1ryosľźnny tylko uĺ vroĘ
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Lokď vľ1posażony ĺr wodę
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Jak tonlcia 9- narter i ľV uietĺo
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Lokď wyposażony ĺr vĺtlĘ
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Lokďe socjďĺre
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