
UCHWAŁA NR XXXVII/345/13
RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLII/458/02 Rady Miejskiej z dnia 27 sierpnia 2002 r. dotyczącej 
określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zawiercie 

zmienionej uchwałą nr XII/134/07 Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 2007 r.

Na podstawie art. 7  ust. 1  pkt 7, art. 18 ust. 2  pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art.41 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 
8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 4  ust.1, 
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 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.), na wniosek 
Prezydenta Miasta 

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

1. W załączniku do uchwały nr XLII/458/02 z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zawiercie zmienionej uchwałą nr 
XII/134/07 z dnia 29 sierpnia 2007 r. wprowadza się zmiany w rozdziale III „Zasady wynajmowania lokali 
mieszkalnych w nowo wybudowanych budynkach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu miasta” w ten sposób, że: 

a) W §13 pkt 2  otrzymuje brzmienie: 2. Dopuszcza się możliwość przeznaczenia lokali w nowo 
wybudowanych budynkach mieszkalnych dla rodzin ujętych na „Liście rodzin zakwalifikowanych do 
zawarcia umowy najmu komunalnych lokali mieszkalnych” pod warunkiem pozytywnej opinii Komisji 
Mieszkaniowej. 

b) W §16 skreśla się pkt 2

2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zawiercia. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 lipca 2013 r.

Poz. 4803



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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

inż. Edmund Kłósek
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