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BUR§{ ISTRZA &{IASTA ZAR.Y

z drria 6 paździenr1,lia żOżl r.

w sprawie ustałenia stawek .zyn§uu dla mieszkt*isweg* zasobu Gminy Żary o słat*sie miejski*t

Na p*dstari,ie *"r1. 7. art. tl_ ćirt. ż3 ust. 4 rrst*rr,v z dłia żl częnlca ź(t0l r, o cchr*nie plarv lokatorói,v.
mięszkanicrr.rlrzasobięg1lliĘ,ior:*iatrisKcdęksrrCvivilłegołTz.U, z2ł2{}r.p*z.i:llzę rsn}*tazrr 17ust. l_
3 i -t uchrvłł1, Nr XX\r1Il4/17 Radl, Ł,{ie.lskic1 rr Zarach z dai;ł 37 stl,cr_nił 2*1? r, w spralvie plzl,jecia
.,ilł!oletlliego 

!-)rŁ}gramLl gospł_,,J,r:-urra:iia rrrrrirl";:ńi",.,.,..,,,,.,asobcm Crrrinr Zał osti]tt|sl., r:li.,;sijnl na lłia j0 l7_
ZOZż {Dz, Urz. trłojerrórirJlra Lłixskiegc z dnia 3l stvcrlria ż§1? r. p*ł. ż§ó a* z:*,-} złrząrl:ę sie c* rrastepuje:

§ 1. Dla mieszkaniorłego zasobu Girrinv Zan-o statusie mie3skim ust*łł się:

i; rniesięezną starrke bazor,vą e zt]lszu za i nrr porłierzcilni u4,ikorrej iokaii n:ieszkalłxcil tioceiorrłir
rł, *1sakości 6_2$ z1.

2) rniesięczną siłrłkę c:rynsztt za l ln: porvierz,clmi uzvtkotvej lokali przeznaczonlch do najmu socjalnego
|a^!-_!-_!.!,^L ." L,,l, -l,.__l. ,,, !-,, {,.. ^_,,^!. ^^ *^ł_,, "}^^.\,, .,_,^^l.^;^, 1 ia ,l
PUI(JZ(JIl\ Lll \l Uł.J(l\ tIKdL'i \i \ UuuU\\iiii_\ Uii ijL} i(ii\ti Z(i(i(' \\ \\\ SOiiosci ._+_- Zi_

3) miesieczna starł,ke czvnsżxl z,a lm} potvierzchni uĄtkorrej lokali przemaczcn1,.clr do najmu sociairr*go
położonvch rl budl.,nkach rlvbudcrvan,cłr przed rokicm 2000 rv rlr.,sokcści l"70 r.}

§ Ź. Pr4- łstalaniu rrl,sokości cz.1'-tts1,.ti dla danego lokalu nr:eszkalnego nalczt. stosol,rlać zasad1- pailĘ,ki
c4'nszowej oraz lł,atunki obniżania i podwr,zszania bazorvej starvki cry.§szu określłno rv rozdziale J uchrvalr, Nr
XJĆ/II141I7 RaĄ' Miejskicj rr Żarach z,dnia ż7 stt,cz_nia ?aWr. rvsprarvic prł,jęcia ivicloletłiego programu
gospoclarolvarria mieszkanicr,lr,m zasobc.m Gmini Zan,o statusie mięiskinł na lata 2Ql7-ż{]2} zę zm.

§ 3. lł"vkonazia zarł.ądzenia porr ierza się Prę;esorvi Zirkładu Gospodarki MieszJłaniorł eJ sp 7 o. o, \\ Zarac!,:.

§ 4. Zarł,ądzelric lvc.hodzi rv żr cię z dniem l listopada 2ł21 r.

§-s. Traci młł zarządzenle Nr WA.{X}5il.16_5.2til9 Bunrłislrza Mtastil 7,a* zdnia 2li.{}6.20l9r. rvsprarłie
mtalerria starłek c;^.,nszll dla r:rięszkaniorvego zasobrt Gmtn Zary o statusię rrriciskim,

Bunrrislrz
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