
ZARZf\DZENIE NR 1 Lf 2 /2 0 
PREZYDENT A BYTOMIA 

z dnia 08 kvJe)nto.. m:LO r. 

w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne i najem socjalny lokalu 
oraz stawek czynszu za tymczasowe pomieszczenia 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzC}dzie gmmnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z p6Zn. zm.) w zwiC}zku z art. 7 i art. 8 pkt l ustawy 
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokator6w, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z p6:ln. zm.) oraz § 8 
Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bytom na lata 
2020- 2026, stanowiC}cego zalC}cznik do uchwaly nr XXV/366/20 Rady Miejskiej w Bytomiu 
z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przyjcrcia Wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy Bytom na lata 2020- 2026 (pub!. : Dz. Urz. Woj . Sl. z 2020 r. 
poz. 2087) oraz w zwi~zku z § 51 ust. I pkt 1, ust. 2 pkt 1 zalC}cznika do zarzC}dzenia 
nr 275/17 Prezydenta Bytomia w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzcrdu 
Miejskiego w Bytomiu (z p6:ln. zm.) zarzC}dza sicr, co nastcrpuje: 

§ 1 

1. Ustala sicr stawki bazowe czynszu najmu za lokale mieszkalne za 1 m2 powierzchni 
uzytkowej lokalu wyposazonego w lazienk<; , gaz i w.c. w wysokosci: 

1) 4,40 zl (slownie: cztery zlote czterdziesci groszy) - dla strefy I; 
2) 5,00 zl (slownie: picrc zlotych) - dla strefy II. 

2. Strefy, o kt6rych mowa w ust. l obejmujC}: 
1) strefa I - caly obszar Bytomia za wyjC}tkiem ulic nale:ZC}cych do strefy II; 
2) strefa II - ulice: DworcowC}, KatowickC} do nr 15, Moniuszki do nr 15, GliwickC}, 

Jainty, Plac Kosciuszki, Rynek, Piast6w Bytomskich, Szymanowskiego, 
KrawieckC}, WalowC} nr l , Rycersk'l nr 2, J6zefczaka nr l i nr 2 i od nr I 0 do nr 12, 
Podg6rnC} nr 7/9, m 16 i nr 18, SqdowC}, WrodawskC} nr I, Krakowsk<:j nr I, Zaulek, 
Dzieci Lwowskich, TargowC}, StrazackC} nr 8, Wcbcra nr 2, Bro\VarnianC:), PrzechodniC:). 

3. Stawki bazowe czynszu za lokale mieszkalne okrdlone w ust. 1 ulegajC} podwyzszeniu 
z tytulu: 
l) wyposazenia lokalu w: 

a) centralne ogrzewanie przesylowe 
b) centralne ogrzewanie etazowe 

2) usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku: 
a) w kt6rym najedno wejscie do budynku przypadajq nie wicrccj ni z 

dwa lokale mieszkalne 
b) w kt6rym gmina przeprowadzila po dniu l stycznia 2000 roku 

+ 10%, 
+ 10%; 

+ 10 %, 

remont gl6wny + 15 %, 
c) wybudowanym po 2000 roku + 15 %; 

3) wyposazenia budynku w d:lwig osobowy (winder) + 5% 
- podwyzka nie dotyczy lokali mieszkalnych usytuowanych na parterze . 

4. Stawki bazowe czynszu za lokalc mieszkalnc okreslone w ust. I ul egajC} obnizeniu 
z tytulu: 
l) czynnik6w wynikajC}cych z wyposazenia lokalu: 

a) brak lazicnki - 5%, 
b) brak w.c. w mieszkaniu - 20%, 
c) brak w.c. w budynku - 30%, 



d) brak gazu przewodowcgo w budynku - 5%, 
e) wsp6lne mieszkanie - 5 %; 

2) czynnik6w wynikaj'lcych z usytuowania lokalu w budynku: 
a) suterena - 10 %, 
b) lokal mieszkalny powyzej pi'ltej kondygnacji w budynku 

bez windy - 5 %, 
c) lokal mieszkalny, w kt6rym wszystkie okna znajduj(;} si<y od strony p6lnocnej 

(nie dotyczy okien lazienek, w.c. i pomieszczen gospodarczych) - 2 %; 
3) czynnik6w wynikaj'lcych z og6 lnego stanu technicznego budynku 

- usytuowania lokalu w budynku przeznaczonym do remontu gl6wnego - 10 %. 
5. Przez w.c. rozumie si<y doprowadzon'l do lazienki lub wydzielonego pomieszczenia 

instalacj<y wodoci'lgowo - kanalizacyjn'l, umoz1iwiaj'!C'l podl'lczenie muszli sedesowej 
i spluczki. 

6. Za mieszkanie wsp61ne uwaza si<y lokal mieszkalny, w kt6rym wyst<ypuje najem 
poszczeg61nych pomieszcze11 przez dw6ch lub wic;cej najemc6w. 

7. Przez 1azienk<r rozumie sic; wydzielone w mieszkaniu pomieszczenie posiadaj(;}ce stale 
instalacje : wodoci'lgowo - kanalizacyjn'l, cieplej wody dostarczanej centra1nie b'ldz 
z urz(;}dzen zainstalowanych w loka1u 1ub inne, umozliwiaj'lce podl'lczenie wanny, 
brodzika, baterii, piecyka k'lpielowego (gazowego, elektrycznego, bojlera, itp.). 

8. Przez centralne ogrzewanie przesylowe rozumie si<y energi<y ciepln'l dostarczan'l 
do lokalu od gestora sieci lub z kotlowni 1oka1nych. 

9. Przez centralne ogrzewanie etazowe rozumie si<y energi<y ciepln'! wytwarzan'l 
i dostarczan'l w obr<ybie jednego lokalu mieszkalnego. 

10. Przez gaz przewodowy rozumie si<y doprowadzon'l do budynku instalacj<y gazow'l. 
11 . Okreslonych w ust. 4 pkt 1 lit. b i c czynnik6w obnizaj'lcych stawk<y bazow'l czynszu 

najmu nie stosuje si<y l'lcznie (nie sumuje si<y), a przyjmuje si<y stawk<y wyzszego czynnika. 
12. Zapisu ust. 4 pkt 1 lit. d nie stosuje si<y w przypadku ustalania wysokosci czynszu 

w stosunku do 1okali usytuowanych w nowo wybudowanych budynkach mieszkalnych lub 
budynkach zmodernizowanych, w kt6rych zgodnie z projektem technicznym zastosowano 
rozwi'lzania tcchnologiczne eliminuj'lcc instalacjc gazowe zapewniajqc jcdnoczdnie pelny 
standard lokalu. 

13. W przypadku zastosowania dw6ch lub wi<ycej czynnik6w wplywaj(;}cych na obnizenie 
stawki bazowej czynszu, l(;}czna obnizka nie moze przekroczyc 50% stawki bazowej. 

14. Urz(;}dzenia techniczne wplywaj'lce na wysokosc czynszu najmu, zainsta1owane w 1oka1u 
przez najemc<y na jego koszt lub na koszt osoby, kt6ra otrzymala lokal do remontu oraz 
po uprzednim uzyskaniu przez nich zgody od wynajmuj'lcego, nie powoduj'l zwi<ykszenia 
stawki czynszu. 

§2 

1. Z zastrzezeniem ust. 2, zmiana wysokosci czynszu najmu lokali mieszkalnych wynaj<ytych 
w drodze przetargu na wysokosc miesi<ycznej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu 
nast<ypowac moze raz do roku, z dniem 1 marca, o srednioroczny wskaznik wzrostu 
cen towar6w i uslug konsumpcyjnych, ogloszony przez Prezesa Gl6wnego Urz<ydu 
Statystycznego. 

2. Minimalna stawka czynszu za I n/ powierzchni u/.ytkowej lokalu , o kt6rym mowa 
w ust. 1, nie mozc bye nizsza ni z stawka bazowa czynszu najmu za lukale mieszkalne 
wchodz'lce w sklad mieszkaniowego zasobu gminy, obowi'lzuj'lca w danej strefie miasta. 
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§3 

Ustala si<r stawk<r czynszu najmu za najem socjalny lokalu za 1 m2 powierzchni uzytkowej 
lokalu w wysokosci 1,00 zl (slownie: jeden zloty). 

§4 

Stawka czynszu najmu za tymczasowe pomieszczenia odpowiada stawce czynszu naJmU 
za najem socjalny lokalu, o kt6rej mowa w § 2. 

§5 

Do czasu wypowiedzenia najemcom wysokosci czynszu na podstawie mmeJszego 
zarz~dzenia, obowi~zuje czynsz najmu za lokale mieszkalne i najem socjalny lokalu ustalony 
wedlug dotychczasowych zasad. Czynsz najmu dla wolnych lokali, wynajytych od dnia 
wejscia w zycie zarz~dzenia, ustala si<r wedlug zasad wynikaj~cych z niniejszego zarz~dzenia. 

§6 

Uchyla si<r zarz~dzenie nr 12 Prezydenta Bytomia z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie 
ustalenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne i lokale socjalne oraz stawek czynszu 
za tymczasowe pomieszczenia (z p6zn. zm). 

§7 

Wykonanie zarz~dzenia powierza SI(( kierownikowi Biura Spraw Lokalowych oraz 
dyrektorowi Bytomskich Mieszkan. 

§8 

Zarz~dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania, z moe~ obowi'}zuj~cq, od dnia 24 marca 
2020 r. 

Oprac. E. Swida 
24 .03 .2020 r. 

PREZVDENT MIASTA 

~( > 
Mariusz Wolosz 
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