
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/339/14 

RADY GMINY OLEŚNICA 

z dnia 11 września 2014 r. 

zmieniająca uchwałę nr XXXI/216/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia 

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Oleśnica na lata 2013-2017 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 25a 

ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 150), Rada Gminy Oleśnica uchwala, co następuje: 

§ 1. W „Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Oleśnica na lata 2013 – 

2017”, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXI/216/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 marca 2013 r. 

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Oleśnica na 

lata 2013-2017 (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2013 r. poz. 2991), dokonuje się 

następującej zmiany: 

1) §5 ust. 10 „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Oleśnica na lata 

2013 – 2017” otrzymuje nowe brzmienie: 

„10. Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca zastosowanie obniżek czynszu określa 

się w następujący sposób: 

1) w przypadku gospodarstwa jednoosobowego: 

a) do 125% najniższej emerytury – 40% obniżki; 

b) powyżej 125% do 150% najniższej emerytury – 20% obniżki; 

2) w przypadku gospodarstwa wieloosobowego: 

a) do 85% najniższej emerytury – 60% obniżki; 

b) powyżej 85% do 100% najniższej emerytury – 40% obniżki; 

c) powyżej 100% do 150% najniższej emerytury – 20% obniżki.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oleśnica. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 

J. Kawecki 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 września 2014 r.

Poz. 3909
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