
 

 

UCHWAŁA NR XXI/368/12 

RADY MIASTA CHORZÓW 

z dnia 31 maja 2012 r. 

o zmianie uchwały Nr XIII/236/03 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów 

Na podstawie art.21 ust.1 pkt 2 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 2005 r. Nr 31, poz.266 z późniejszymi 

zmianami), w związku z art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art.4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy 

z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. 

Nr 197, poz.1172 z późniejszymi zmianami)  

Rada Miasta Chorzów  

uchwala  

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XIII/236/03 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 października 2003 r. 

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów (tekst 

jednolity uchwały: załącznik do uchwały Nr XLI/806/05 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 grudnia 2005 r.), w § 

1 dodaje się ust.7 w brzmieniu: "7. Wynajęcie lokalu w budynku nowym lub całkowicie zmodernizowanym 

przez pierwszego i  kolejnych najemców uzależnione jest od wpłaty kaucji zabezpieczającej na pokrycie 

należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu, w wysokości 

dwunastokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal. Zwrot kaucji zabezpieczającej następuje zgodnie 

z uregulowaniami ustawy o  ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 

cywilnego"(Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późniejszymi zmianami).  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.  

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

Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Chorzów  

 

 

mgr Henryk Wieczorek 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 lipca 2012 r.

Poz. 2707
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