
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/206/16 

RADY GMINY SULIKÓW 

z dnia 28 grudnia 2016 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/187/16 Rady Gminy Sulików z dnia 31 października 2016 r.  

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

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 z późn. zm.) oraz art. 21 ust.1 pkt  2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 

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

Gminy Sulików uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXII/187/16 Rady Gminy Sulików z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sulików wprowadza  

się następującą zmianę: "§ 6 otrzymuje brzmienie: 

1. O obniżkę czynszu mogą ubiegać się osoby, których średni miesięczny dochód w przeliczeniu  

na jednego członka gospodarstwa domowego osiągnięty w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień 

złożenia wniosku nie przekracza kwoty 90% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50% 

najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku. 

2. Ustala się następujące progi dochodowe uprawniające do obniżki czynszu: 

1) dla gospodarstw jednoosobowych: 

a) przy dochodzie do 50% najniższej emerytury – w wysokości obniżki do 50%; 

b) przy dochodzie powyżej 50% do 90% najniższej emerytury – w wysokości obniżki do 30% 

2) dla gospodarstw wieloosobowych: 

a) przy dochodzie na członka gospodarstwa domowego do 30% najniższej emerytury – w wysokości 

obniżki do 50%; 

b) przy dochodzie na członka gospodarstwa domowego powyżej 30% do 50% najniższej emerytury –  

w wysokości obniżki do 30 %”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików 

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

Województwa Dolnośląskiego.   

Przewodniczący Rady: 

J. Solecki 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 9 stycznia 2017 r.
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