
 

 

UCHWAŁA NR  XXXV/187/2017 

RADY GMINY LEWIN KŁODZKI 

z dnia 8 sierpnia 2017 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/133/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 października 

2016 roku w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lewin 

Kłodzki na lata 2017 – 2021” oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., 

poz. 446 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1610), 

1.  Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXII/133/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 października 2016 roku 

w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lewin 

Kłodzki na lata 2017 – 2021” oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu (Dz. Urz. 

Woj. Dolnośląskiego 2016 poz. 5179), zmienionej Uchwałą Nr XXV/145/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki 

z dnia 29 grudnia 2016 roku (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego 2017 poz. 270) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) § 21 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „na czas nieoznaczony nie może przekraczać 160% najniższej 

emerytury brutto dla gospodarstw wieloosobowych lub 200% najniższej emerytury brutto dla gospodarstw 

jednoosobowych w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego z okresu ostatnich 

3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku”; 

2) § 21 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „socjalnego nie może przekraczać 150% najniższej emerytury brutto 

dla gospodarstw wieloosobowych lub 180% najniższej emerytury brutto dla gospodarstw jednoosobowych 

w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego z okresu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających 

datę złożenia wniosku”. 

3) w § 21 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „Wysokość miesięcznego dochodu, o którym mowa w pkt 1 i 2 może 

zostać podwyższona jednak nie więcej niż o 50% w odniesieniu do najemców określonych w § 22 ust. 1  

pkt 4, 5, 6. 

4) zmienia się numerację pozostałych ustępów w § 21. 

5) § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wójt zawiera umowy na lokale socjalne z osobami niemającymi tytułu 

prawnego do lokalu i których dochód gospodarstwa domowego nie przekracza wysokości określonej 

w uchwale, przy czym w pierwszej kolejności z osobami spełniającymi jeden z warunków wymienionych 

w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

G. Żyła 
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