
UCHWAŁA NR XVII/123/2016
RADY GMINY SKOROSZYCE

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Skoroszyce

Na podstawie art. 21  ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zaminie kodeksu cywilnego (t. j.: Dz. U. Z  2014 poz. 150 ze zm.)

§ 1. W Uchwale nr XLV/266/2002 Rady Gminy w Skoroszycach z dnia 8 października 2002 r.  w sprawie 
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skoroszyce wprowadza się 
następujące zmiany:

1. W Załączniku do uchwały nr XLV/266/2002 Rady Gminy w Skoroszycach z dnia 8 października 2002 r.                
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skoroszyce w § 8 po 
ust. 1 dodaje się ust. 1¹ w następującym brzmieniu:

„1¹. Pierwszeństwo wynajmu lokalu mieszkalnego przed osobami określonymi w ust. 1 pkt 2 i 3 posiada 
również osoba, będąca ofiarą przestępstw lub, osoba wobec, której istnieje zagrożenie lub podejrzenie 
popełnienia przestępstwa rodzajowo odpowiadającego przestępstwu przeciwko rodzinie i opiece, niezależnie 
od tego, czy osoba posiada inny tytuł prawny do lokalu, oraz czy dochód takiej osoby przekracza dochód 
uprawniający do otrzymania lokalu; umowa taka może zostać zawarta na czas oznaczony, jeśli jest to zgodne 
z żądaniem lokatora (wnioskodawcy).”.

2. W Załączniku do uchwały nr XLV/266/2002 Rady Gminy w Skoroszycach z dnia 8 października 2002 r.                   
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skoroszyce w § 9 
ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wnioski o najem lokali rozpatruje Wójt Gminy, po zasięgnięciu opinii Społecznej Komisji 
Mieszkaniowej.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Skoroszyce
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