
Uchwała nr X - 82 / 03
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 3 grudnia 2003 r.

w sprawie zasad waloryzacji kaucji mieszkaniowych

Na podstawie  art.  18  ust  2  pkt  15,  art.  40  ust.1  i  art.  41  ust  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r., oraz  z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, 
poz.558, Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz.717) oraz art.36 ust 1 ustawy z dnia 21 
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 
(Dz. U. Nr 71, poz.733 z 2002 r. Nr 113, poz.984 oraz z 2003 r. Nr 113, poz. 1069) 

Rada Miejska w Baborowie uchwala, co następuje: 

§ 1

Waloryzacja kaucji mieszkaniowych wpłaconych przez najemców przed dniem 12 listopada 
1994 roku, podlegających zwrotowi ze względu na opróżnienie lokalu wchodzącego w skład 
mieszkaniowego  zasobu  gminy  lub  jego  nabycie  na  własność  przez  najemcę,  następuje 
według zasad określonych w niniejszej uchwale.

§ 2

1. Waloryzacja  kaucji  mieszkaniowej  następuje  poprzez  porównanie  wartości  wpłaconej 
kaucji do wysokości przeciętnego wynagrodzenia w roku jej wpłaty i odniesienie jej do 
przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym wypłatę świadczenia.

2. Przez  „przeciętne  wynagrodzenie”  należy  rozumieć  ogłaszane  przez  Prezesa  GUS  w 
formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" 
przeciętne wynagrodzenie miesięczne w danym roku kalendarzowym. 

3. Obliczenia dokonuje się w następujący sposób:
1) wysokość  wpłaconej  kaucji  mieszkaniowej  dzieli  się  przez  wysokość  przeciętnego 

wynagrodzenia określonego na rok wpłaty kaucji mieszkaniowej,
2) otrzymany wskaźnik mnoży się przez wysokość przeciętnego wynagrodzenia w roku 

bezpośrednio poprzedzającym rok wypłaty kaucji,
3) wysokość  wypłaconej  zwaloryzowanej  kaucji   wynosi  50  %  kwoty  obliczonej  w 

powyższy sposób.

§ 3.

1. O zwrot kaucji mogą występować osoby lub ich spadkobiercy, które dokonały wykupu 
mieszkania  lub  opróżniły  go  i  przekazały  do  dyspozycji  wynajmującego  w  okresie 
ostatnich 10 lat. Roszczenia pozostałych osób uległy przedawnieniu.

2. Wnioski o zwrot wpłaconych kaucji należy składać do Urzędu Miejskiego w Baborowie.
3. Do wniosku należy dołączyć:

1) umowę najmu lokalu zawartą z wynajmującym,
2) potwierdzenie dokonania wpłaty kaucji mieszkaniowej,
3) w  przypadku  wykupu  lokalu,  kserokopię  aktu  notarialnego  z  oryginałem  aktu  do 

uwierzytelnienia,
4) w  przypadku  opróżnienia  lokalu  potwierdzenie  terminu  przekazania  lokalu  do 

dyspozycji wynajmującego – protokół zdawczo - odbiorczy.



5) prawomocne orzeczenie Sądu o nabyciu masy spadkowej w przypadku gdy wpłacający 
kaucję mieszkaniową nie żyje.

4. Wypłata kaucji nastąpi w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy w sprawie zwrotu 
kaucji  mieszkaniowej  w  wysokości  wynikającej  z  przyjętego  sposobu  waloryzacji 
określonego w § 2.

§ 4

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie w miejscach 
publicznych, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.

§ 6

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


