1873
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie okreÊlenia danych dotyczàcych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienale˝àcych
do publicznego zasobu mieszkaniowego, po∏o˝onych na obszarze gminy lub jego cz´Êci
Na podstawie art. 4a ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.
z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z póên. zm.2)) zarzàdza si´,
co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) wzór i terminy przekazywania gminie, przez zarzàdców nieruchomoÊci, danych dotyczàcych
czynszów najmu lokali mieszkalnych nienale˝àcych do publicznego zasobu mieszkaniowego,
zwanych dalej „danymi dotyczàcymi czynszów”;
2) wzór sporzàdzanego przez gmin´ zestawienia danych dotyczàcych czynszów oraz sposoby publikacji i udost´pniania przez gmin´ tych danych.
———————
1)

2)

Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 69, poz. 626, z 2006 r.
Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833 oraz
z 2007 r. Nr 128, poz. 902 i Nr 173, poz. 1218.

§ 2. Zarzàdcy nieruchomoÊci okreÊlajà dane dotyczàce czynszów wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia. Dane okreÊlane sà za okresy pó∏roczne danego roku kalendarzowego i przekazywane urz´dowi gminy w∏aÊciwemu ze wzgl´du na
miejsce po∏o˝enia nieruchomoÊci, w terminie:
1) za pierwsze pó∏rocze — do koƒca lipca danego roku;
2) za drugie pó∏rocze — do koƒca stycznia roku nast´pnego.
§ 3. Gmina sporzàdza zestawienie danych dotyczàcych czynszów wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik
nr 2 do rozporzàdzenia i og∏asza w wojewódzkim
dzienniku urz´dowym w terminie okreÊlonym
w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Gmina mo˝e
równie˝ udost´pniaç zestawienie tych danych, na
stronach internetowych urz´du gminy, tak˝e za pó∏rocze danego roku.
§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2008 r.
Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk
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