
UCHWAŁA NR XXVIII/189/13
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA

z dnia 27 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Wąsosza  Nr XIII/86/07 z dnia 14 grudnia 2007r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wąsosz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. 2001r, nr 142, poz. 1591 z póź. zmianami) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71 poz. 
733) Rada Miejska Wąsosza uchwala następujące zmiany: 

§ 1. W § 9 dodaje się ustępy 4-6 w brzmieniu: 

„4. Wnioskodawcy, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie są umieszczani na liście osób 
oczekujących na zawarcie umowy najmu. 

5. Wnioski o których mowa w ustępie 4 podlegają corocznie weryfikacji w I kwartale  nowego roku pod 
kątem spełniania kryteriów określonych w rozdziale II w/w uchwały poprzez przedłożenie aktualnej 
deklaracji o dochodach oraz okolicznościach dotyczących pierwszeństwa najmu. 

6. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów weryfikacyjnych o których mowa w ustępie 5 lub braku 
spełnienia kryteriów określonych w rozdziale II w/w Uchwały wnioskodawcę wyklucza się z listy osób 
oczekujących na zawarcie umowy najmu.”.

§ 2. Po Rozdziale III dodaje się: rozdział IIIA w brzmieniu: 

„Zamiana lokali 

§ 8a. 1. Zamiana lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wąsosz może być 
dokonywana: 

1) poprzez przekazanie do dyspozycji wynajmującego lokalu w zamian za inny, 
wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wąsosz i zawarciu umowy najmu, 

2) w drodze porozumienia pomiędzy najemcami, po uzyskaniu pisemnej zgody wynajmującego i zawarciu 
umów najmu na zamienione lokale;

2. Warunkiem dokonania zamiany jest: 

1) posiadanie tytułu prawnego do lokalu stanowiącego przedmiot zamiany; (z wyjątkiem lokalu socjalnych)

2) brak zaległości czynszowych oraz innych opłat za używanie lokalu, 

3. Warunek określony w ust. 2 pkt 2 może być spełniony poprzez zawarcie umowy przejęcia długu.”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Wąsosza

Zdzisław Nicpoń
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