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Panie, Panowie
Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast i Gmin
Wójtowie Gmin
województwa swietokrzy!;'kiego

W zwiazku z wejsciem w zycie z dniem I stycznia 2008 r. ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o
zmianie ustawy o gospodarce nieruchomosciami

oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z

2007 r. Nr 173, poz. 1218) uprzejmie przypominam

o wprowadzonych

przedmiotowa

regulacja

prawna nowych obowiazkach wlasciwych organów samorzadu terytorialnego, okreslonych ustawami
samorzadowymi,

ustawa o gospodarce nieruchomosciami,

mieszkaniowym zasobie gminy
Waga wprowadzonych
okreslenia,
organów

i o zmianie

stanowiacych

zakresie prawidlowej

Kodeksu cywilnego.

do obowiazujacego

które sprawy wymagaja
jednostek

a takze ustawa o ochronie praw lokatorów,

systemu prawnego zmian wynika nie tylko z

prawnej formy dzialania

samorzadu

w postaci uchwal poszczególnych

terytorialnego, ale takze okreslenia

i terminowej sprawozdawczosci,

obowiazków

w

oraz dotyczacych corocznej publikacji przez

gminy w wojewódzkim dzienniku urzedowym zestawieJ1 danych w zakresie czynszów najmu lokali
mieszkalnych nienalezacych do publicznego zasobu mieszkaniowego.
Sposób i terminy ogloszenia

,-

zostaly okreslone w rozporzadzeniu

zestawieJ1 oraz wzory zawierajace
Ministra Infrastruktury

dane dotyczace czynszów

z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie

okreslenia danych dotyczacych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienalezacych

do publicznego

zasobu mieszkaniowego, polozonych na obszarze gminy lub jego czesci (Dz. U. z 2007 r. Nr 250, poz.
1873).
Z uwagi na koniecznosc
realizacji powolanych
przesylania

zapewnienia

wyzej przepisów,

ww. zestawieJ1 w sposób

na terenie województwa

swietokrzyskiego

wlasciwej

uprzejmie prosze o ich realizacje zwlaszcza w zakresie
umozliwiajacy

ustawodawce terminie.

opublikowanie

ich we wskazanym
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