
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/312/2021 

RADY MIASTA BOLESŁAWIEC 

z dnia 24 lutego 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXV/292/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej 

Bolesławiec na lata 2021 – 2025 

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611) 

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXV/292/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bolesławiec na lata 2021 – 

2025 (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r. poz. 80) § 14 otrzymuje brzmienie: 

„§ 14. Warunki obniżania czynszu. 

1. W stosunku do najemców o niskich dochodach stosuje się obniżki czynszu zgodnie z art. 7 Ustawy. 

Obniżki udziela się na podstawie wniosku. 

2. Wysokość udzielonej obniżki zróżnicowana jest w zależności od poziomu dochodu gospodarstwa 

domowego najemcy. Wysokość udzielonej obniżki ustala się na poziomie: 

Lp. Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego  Wysokość obniżki 

czynszu [%] 

1 2 3 

1.  

Gospodarstwo 

jednoosobowe   

do 125% najniższej emerytury 50 

2. powyżej 125% do 150% najniższej emerytury 40 

3. powyżej 150% do 200% najniższej emerytury 20 

4.  

Gospodarstwo 

wieloosobowe 

do 85% najniższej emerytury 50 

5. powyżej 85% do 100% najniższej emerytury 40 

6. powyżej 100% do 150% najniższej emerytury 20 

3. Stawka czynszu po zastosowaniu obniżki czynszu naliczonego w stosunku do najemców o niskich 

dochodach nie może być niższa niż stawka czynszu dla najmu socjalnego lokalu.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 3 marca 2021 r.

Poz. 1063



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

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta: 

Józef Pokładek 
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