
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/243/17 

RADY MIASTA DZIAŁDOWO 

z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/285/14 Rady Miasta Działdowo z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie 

przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy-Miasto Działdowo 

na lata 2014-2020” 

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

z 2016 poz. 446, poz. 1579 i 1948),  oraz  art. 21 ust 1 pkt 1 i ust. 2 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) Rada Miasta Działdowo  uchwala co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/285/14 Rady Miasta Działdowo z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia 

„Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy-Miasta Działdowo  

na lata 2014-2020” (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego  z 2014 r. poz. 1199) 

w  Rozdziale V  dodaje się ust 11 w brzmieniu:  

„11. Wynajmujący na wniosek najemcy może stosować obniżki czynszu z tytułu najmu lokalu 

mieszkalnego na czas nieoznaczony. Obniżki takie mogą być udzielane najemcom, których średni 

dochód 

w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających złożenie 

wniosku, nie przekracza 40% poziomu dochodu liczonego dla gospodarstw domowych wieloosobowych  

w wysokości 100% kwoty najniższej emerytury i dla gospodarstw jednoosobowych 150% tej kwoty – 

wysokość obniżki 15% wysokości czynszu. Obniżki czynszu nie stosuje się wobec osób posiadających 

decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, a także posiadających zadłużenie w czynszu i innych 

opłatach związanych z lokalem.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 Przewodniczący Rady Miasta 

Romuald Remiszewski 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 kwietnia 2017 r.
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