
Uchwała nr XXXIV - 255 / 06
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 24 października 2006 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Baborów

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 z 2001 r  Dz. U. Nr 142 poz.1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, 
poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 Nr 80, poz.717, Nr 153, poz.1271 i Nr 
162, poz.1568, z 2004 r Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 171, poz.1441 i z 2006 r. Nr 17, poz.128) oraz 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 (tekst jednolity z 2005 r Dz. U. Nr 31, poz.266)

Rada Miejska w Baborowie uchwala, co następuje: 

§ 1

W uchwale nr XXXII - 264/02 z dnia 25 kwietnia 2002 roku, zmienionej uchwałą nr XXXIV-
276/02 z dnia 20 września 2002 r.  oraz Uchwałą nr III-23/02 z dnia 18 grudnia 2002 
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Baborów, (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 52, poz.721) wprowadza się 
następujące zmiany:

w § 13 po ust 1 dodaje się ust 1a, który otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1a. W przypadku gdy o ubiegający się o najem lokalu mieszkalnego jest osobą, która 
prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe, znalazła się w szczególnie trudnej 
sytuacji życiowej i jednocześnie utrzymuje się ze świadczenia rentowego (zasiłek 
przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne, renta inwalidzka, wypadkowa, 
emerytura), kryterium dochodowe, o którym mowa w ust 1 zwiększa się do 200 % 
najniższej emerytury. 
Jeżeli w sytuacji o której mowa wyżej, o najem lokalu ubiegają się wspólnie 
małżonkowie, obydwoje utrzymujący się ze świadczeń rentowych, kryterium dochodowe 
zwiększa się do 150 % najniższej emerytury” 

w § 13 po ust 2 dodaje się ust 3, który otrzymuje brzmienie:

„13. 3. Dopuszcza się możliwość przydziału lokalu mieszkalnego osobie nie spełniającej 
kryterium określonego w ust 1 i 1a, która zobowiąże się do przeprowadzenia remontu 
lokalu mieszkalnego we własnym zakresie w przypadku gdy wartość tych prac przekracza 
kwotę sześciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, po uzyskaniu zgody Rady 
Miejskiej w Baborowie.”

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.

§ 4

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


