
Uchwała Nr XXXIII/435/01  
RADY MIEJSKIEJ KATOWIC 

z dnia 26 marca 2001 r.  

w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych na terenie miasta 
Katowice. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), art. 26 i 26a ust. 1 i 2 ustawy z 
dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r. Nr 120, 
poz. 787 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. Nr 62, poz. 718/  

Rada Miejska Katowic  
uchwala: 

1. Ustalić stawkę czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego na 
terenie miasta Katowice w wysokości 2,10 zł miesięcznie.  

2. stalić zasady zróżnicowania stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu, w 
brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

3. Traci moc uchwała nr XXIII/307/2000 Rady Miejskiej Katowic z dnia 22 maja 2000 r. w 
sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych na terenie 
miasta Katowice.  

4. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta Katowic.  
5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w 

życie po upływie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia, z początkiem miesiąca 
kalendarzowego.  

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Katowic  

 
/-/ Wojciech Boroński  

 
 
 
 
 

Załącznik do uchwały Nr XXXIII/435/01  
Rady Miejskiej Katowic  
z dnia 26 marca 2001 r. 

ZASADY ZRÓŻNICOWANIA STAWEK CZYNSZU REGULOWANEGO ZA 1 METR KWADRATOWY 
POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ LOKALU MIESZKALNEGO NA TERENIE MIASTA KATOWICE 

1. 1.Stawka czynszu regulowanego ulega podwyższeniu lub obniżeniu w zależności od 
następujących czynników:  
a/ położenie budynku /centrum, pozostałe obszary miasta, zabudowa zwarta lub 
wolnostojąca/,  
b/ położenie lokalu w budynku /kondygnacja, stopień nasłonecznienia/,  
c/ wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stan,  
d/ ogólny stan techniczny budynku.  

2. Na terenie miasta tworzy się 2 strefy:  
Strefa I :  
Obejmuje centrum miasta ograniczone ulicami: Al. Górnośląską do autostrady, autostradą do 
granicy miasta, granicą miasta w kierunku północnym przez ul. Krakowską, przez Al. 
Roździeńskiego, dalej granicą miasta z Sosnowcem i Siemianowicami do ul. Bytkowskiej, ul. 
Bytkowską do ul. Agnieszki, ul. Agnieszki do ul. Bukowej, ul. Bukową do ul. Złotej, ul. Złotą do 



ul. Chorzowskiej, ul. Chorzowską do granicy miasta, granicą miasta do torów kolejowych PKP, 
torami kolejowymi do ul. Wiśniowej, od ul. Wiśniowej ul. Pukowca do ul. Żeliwnej, ul. Żeliwną 
do ul. Kochłowickiej, ul. Kochłowicką do Ronda Mikołowskiego, od Ronda Mikołowskiego do 
Al. Górnośląskiej . Do I strefy wchodzą wszystkie budynki po obu stronach ulic określających 
granice strefy.  
Strefa II :  
Obejmuje pozostałe obszary miasta.  

3. Stawka czynszu regulowanego ze względu na położenie budynków w poszczególnych strefach 
miasta ulega zwiększeniu o :  
- 0 % w I strefie oraz w zabudowie zwartej,  
- 2 % za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w II strefie,  
- 3 % za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym 
wolnostojącym.  

4. Stawka czynszu regulowanego ulega obniżeniu kolejno o 20% jeżeli lokal mieszkalny :  
- nie posiada kuchni,  
- usytuowany jest w suterenie lub powyżej 4 piętra w budynku bez windy,  
- wysokość pomieszczeń mieszkalnych jest niższa niż 2,5 m /przy stropach pochyłych jest to 
wysokość średnia/ w mieszkaniach na poddaszu,  
- posiada pomieszczenia wspólnie użytkowane (np. wspólny przedpokój, łazienka itp.) nie 
spełniające waloru samodzielności lokalu.  

5. Stawka czynszu regulowanego ulega obniżeniu o 10% jeżeli lokal mieszkalny posiada ślepą 
kuchnię.  

6. Stawka czynszu regulowanego ulega obniżeniu o 2% jeżeli wszystkie pomieszczenia 
mieszkalne nie posiadają nasłonecznienia.  

7. Stawka czynszu regulowanego ulega podwyższeniu ze względu na wyposażenie lokalu 
mieszkalnego kolejno o :  
a/ 20% jeżeli lokal jest wyposażony w centralne ogrzewanie,  
b/ 20% jeżeli lokal jest wyposażony w instalację gazową,  
c/ 20% jeżeli lokal jest wyposażony w WC,  
d/ 20% jeżeli lokal jest wyposażony w łazienkę.  

8. Stawka czynszu regulowanego ze względu na stan techniczny i rok budowy ulega 
podwyższeniu o :  
20% jeżeli budynek został zakwalifikowany do grupy I,  
15% jeżeli budynek został zakwalifikowany do grupy II,  
10% jeżeli budynek został zakwalifikowany do grupy III,  
5% jeżeli budynek został zakwalifikowany do grupy IV,  
0% jeżeli budynek został zakwalifikowany do grupy V.  

9. Stawka czynszu regulowanego ulega okresowemu obniżeniu o 30% jeżeli najemca nie ma 
możliwości korzystania z istniejących w lokalu mieszkalnym instalacji i urządzeń technicznych 
ze względu na remont, modernizację lub ich wymianę.  

10. Stawka czynszu regulowanego ulega obniżeniu o 30 % niezależnie od innych elementów 
wyposażenia i właściwości mieszkania jeżeli:  
- budynek zakwalifikowany jest do rozbiórki względnie do kapitalnego remontu na podstawie 
nakazu lub decyzji administracyjnej,  
- mieszkanie zostało orzeczone przez nadzór budowlany jako nie nadające się na stały pobyt 
ludzi ze względu na zły stan techniczny nie zawiniony przez najemcę.  

11. Ocena stanu technicznego budynku i zakwalifikowanie go do odpowiedniej grupy tego stanu 
jest dokonywane przez zespół powołany przez Prezydenta Katowic. Zespół ten może dokonać 
korekt w zaliczeniu budynku do danej grupy.  

12. Zespół, o którym mowa w punkcie 11 powinien kierować się zasadami, że do niżej 
wymienionych grup są kwalifikowane budynki:  
grupa I - wzniesione po roku 1960,  
grupa II - wzniesione w latach 1950-1960,  
grupa III - wzniesione przed rokiem 1950 lecz o standardzie budynków współczesnych,  
grupa IV - przedwojenne murowane o stropach drewnianych,  
grupa V - drewniane i z muru pruskiego.  
Wykonanie remontu kapitalnego lub modernizacji może spowodować zmianę grupy.  



13. Przez budynek mieszkalny wolnostojący należy rozumieć budynek wielorodzinny, zawierający 
nie więcej niż 4 mieszkania, dom jednorodzinny oraz dom mieszkalny w zabudowie 
zagrodowej.  

14. Przez nasłonecznienie należy rozumieć warunki techniczne określone w Rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. z 
1999r.nr 15 poz. 140 z późn. zm/.  

15. Przez pomieszczenie mieszkalne rozumie się pokoje w budynku mieszkalnym.  
16. W przypadku wspólnego użytkowania pomieszczeń, powierzchnia pomieszczenia wspólnie 

użytkowanego jest przyporządkowana w części do każdego z gospodarstw domowych, 
proporcjonalnie do powierzchni użytkowej części zajmowanej wyłącznie przez dane 
gospodarstwo.  

17. Do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego nie wlicza się tej części powierzchni w 
pomieszczeniach o sufitach nie równoległych do podłogi (ściętych), której wysokość od 
podłogi do sufitu wynosi poniżej 140 cm. Jeżeli wysokość pomieszczenia lub jego część wynosi 
od 140 cm do 220 cm do powierzchni użytkowej wlicza się 50% powierzchni pomieszczenia 
lub jego części, przy wysokości powyżej 220 cm wlicza się 100% powierzchni pomieszczenia 
lub jego części.  

18. Przez centralne ogrzewanie rozumie się ogrzewanie energią dostarczoną ze źródeł 
zewnętrznych, a także ogrzewanie zainstalowane w lokalu mieszkalnym indywidualnie, poza 
piecami węglowymi, które dozorowane jest przez wynajmującego.  

19. Przez "WC" rozumie się doprowadzoną do łazienki lub wydzielonego pomieszczenia instalację 
wodociągowo-kanalizacyjną umożliwiającą podłączenie muszli klozetowej i spłuczki, dotyczy to 
również WC przynależnego indywidualnie do lokalu położonego poza lokalem mieszkalnym na 
tej samej kondygnacji.  

20. Przez łazienkę rozumie się wydzielone w lokalu mieszkalnym pomieszczenie posiadające stałą 
instalację wodociągowo- kanalizacyjną, w którym możliwe jest podłączenie ciepłej wody oraz 
możliwość zainstalowania wanny, brodzika itp.  

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Katowic  

 
/-/ Wojciech Boroński  

 


