
 

 

UCHWAŁA NR V/47/19 

RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM 

z dnia 29 marca 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Miasteczko Śląskie 

Na podstawie 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 

z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 z późn. zm.),  

na wniosek Burmistrza Miasta 

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim 

uchwala: 

§ 1. Zmienić w Rozdziale I Uchwały Nr XXXII/280/17 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 

24 listopada 2017 r. 

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasteczko 

Śląskie treść § 2, który otrzymuje brzmienie: 

"1. O zawarcie z Gminą umowy najmu lokalu mogą ubiegać się osoby pełnoletnie będące członkami 

wspólnoty samorządowej posiadające niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe i osiągające niskie dochody. 

2. Wymóg pełnoletności określony w ust. 1 nie dotyczy osób małoletnich wstępujących w stosunek najmu 

na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego. 

3. Osoby, które w przeszłości były najemcami lokalu lub lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy Miasteczko Śląskie mogą ubiegać się o ponowny najem lokalu, o ile zostały uregulowane 

wszystkie należności wobec Gminy z tytułu uprzednio najmowanych lokali (tj. zaległości czynszowe wraz 

z opłatami eksploatacyjnymi, odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z lokali wraz z opłatami 

eksploatacyjnymi, należne odsetki, koszty sądowe i egzekucyjne)." 

§ 2. Zmienić treść Załącznika Nr 2 do Uchwały pkt 6, który otrzymuje brzmienie: 
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Sytuacja zdrowotna  

 

 
1. Punktacja dotyczy tylko jednej osoby. 
2. Wymagane orzeczenie o niepełnosprawności 

albo lekarza orzecznika ZUS. 

- całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej 

egzystencji, niezdolność do samodzielnej 

egzystencji, niepełnosprawność w stopniu 

znacznym 
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- całkowita niezdolność do pracy,  

niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym 
4 

- częściowa niezdolność do pracy, 

niepełnosprawność w stopniu lekkim 
2 

- dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności 6 
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Tomasz Respondek 
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