
UCHWAŁA NR XLVII/461/10  

RADY GMINY ŚWIERKLANIEC  

z dnia 26 marca 2010 r.  
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/77/03 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 28 marca 
2003 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świerklaniec. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 i art.40 ust.1, ust. 2 pkt. 4 ustawy z 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz.U.01.142.1591 j.t. ze zm.) oraz art.20 ust.3; art. 21 ust.1 pkt.2

i art.22 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. 05.31.266 j.t. ze zm.) uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr VI/77/03 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 28 marca
2003 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład

mieszkaniowego zasobu Gminy Świerklaniec wprowadzić następujące zmiany: 

Rozdział 1 

„ Postanowienia ogólne” otrzymuje brzmienie:  

1. O zawarcie z Gminą  umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego

zasobu gminy mogą ubiegać się osoby pełnoletnie nie posiadające tytułu prawnego do lokalu

pozwalającego na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych.  

2. Lokale mieszkalne stanowiące własnoś ć  Gminy Świerklaniec tworzą  mieszkaniowy

zasób Gminy Świerklaniec.  

3. Z mieszkaniowego zasobu Gminy Świerklaniec wydziela się lokale socjalne oraz lokale

mieszkalne przeznaczone do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.  

4. Ustala się,  że niżej wymienione lokale mieszkalne są  przeznaczone do wynajmu na

lokale socjalne: 

5. Ustala się, że niżej wymieniony lokal mieszkalny przeznaczony jest do wynajmu na czas

trwania stosunku pracy: 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.  

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

- ul. Wapienna 5 Nakło Śląskie lokal nr 1 

- ul. Wapienna 5 Nakło Śląskie lokal nr 2 

- ul. Wapienna 5 Nakło Śląskie lokal nr 3 

- ul. Sportowców 1 Nakło Śląskie lokal nr 1.

Przewodniczący Rady 

Gminy  

 

Henryk Hojka 
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