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ZARZĄDZENIE  Nr 41/2020 

PREZYDENTA MIASTA KONINA  

z dnia 19 marca 2020 roku 

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 149/2019 w sprawie ustalenia wysokości 

stawek czynszu najmu dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Miasta Konina oraz wysokości stawek za podnajem lokali 

niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Konina 

wynajmowanych przez gminę od innych właścicieli 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 7, 8 i 8a ustawy z dnia  

21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1182 ze zm.) oraz Uchwały  

Nr 114 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie uchwalenia 

Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Konina na lata 2019 - 2023  

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

W Zarządzeniu nr 149/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 15 listopada 2019 r.  

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu dla lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Miasta Konina oraz wysokości stawek za podnajem lokali 

niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Konina wynajmowanych przez 

gminę od innych właścicieli – zmienia się treść § 1 i nadaje następujące brzmienie: 

 

„ § 1 

1. Ustala się stawki czynszu najmu dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Miasta Konina, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do Zarządzenia,  

z zastrzeżeniem § 2, § 3 i § 4 niniejszego zarządzenia. 

2. Ustala się, że stawka czynszu za najem socjalny lokalu stanowi 50% najniższej 

obowiązującej stawki czynszu najmu.” 
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§ 2 

W Zarządzeniu nr 149/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie  

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu dla lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Miasta Konina oraz wysokości stawek za podnajem lokali 

niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Konina wynajmowanych przez 

gminę od innych właścicieli – zmienia się treść tabeli stanowiącej załącznik nr 2  

do Zarządzenia i nadaje brzmienie, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia 

zmieniającego. 

 

§ 3 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Spraw Lokalowych. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia  

 

             Prezydent Miasta Konina   

 

 Piotr Korytkowski 
   


