
UCHWAŁA NR XXIX/217/2021 
RADY GMINY ROZDRAŻEW 

z dnia 23 czerwca 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rozdrażew 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r., 
poz. 713 ze zm.)  oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 25a ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 611), 
Rada Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Rady Gminy Rozdrażew Nr XXVIII/213/2021 z dnia 28 maja 2021 r. 
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rozdrażew (Dz. 
Urz. Woj. Wlkp. poz. 4579 z 2021 r.) wprowadza się następująca zmianę: w § 12 skreśla się ust. 4. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wiesław Jankowski 
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UZASADNIENIE

W związku ze zmianami ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Rada Gminy Rozdrażew podjęła w dniu 28 maja 2021 r.
uchwałę nr XXVIII/213/2021, określającą zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Rozdrażew.

Niniejszą uchwała wprowadza się zmianę w/w uchwały, polegającą na usunięciu w § 12
załącznika ust. 4, uprawniającego do skreślenia z listy oczekujących na zawarcie umowy najmu
lokalu komunalnego bądź umowy najmu socjalnego z zasobu mieszkaniowego gminy, w
przypadku dwukrotnej odmowy przyjęcia propozycji zawarcia umowy najmu, z uwagi na ryzyko
przekroczenia tym przepisem delegacji ustawowej rady gminy do uchwalenia zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego, Dz. U. z 2020 poz. 611).

W związku z powyższym, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Wójt Gminy

mgr Mariusz Dymarski

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: DC489A5B-57D3-4333-B15A-147A34BBFDF4. Podpisany Strona 1



 
DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE 

  
Dane podpisywanego dokumentu 
Typ dokumentu Uchwała 
Numer dokumentu XXIX/217/2021 
Data dokumentu 2021-06-23 
Organ wydający Rada Gminy Rozdrażew 
Przedmiot regulacji w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rozdrażew 

Identyfikator dokumentu DC489A5B-57D3-4333-B15A-147A34BBFDF4 
  
  
Informacje o złożonych podpisach elektronicznych 
Podpis: 
Sygnatura Signature-25912875 
Numer seryjny 2438784A9C3AE920FA237BE9A3CE4523 
Osoba podpisująca Wiesław Jankowski 
Kraj PL 
Data złożenia podpisu 24.06.2021 13:07:20 
Zakres podpisu Cały dokument 
Wystawca certyfikatu VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: DC489A5B-57D3-4333-B15A-147A34BBFDF4. Podpisany Strona 2


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Załącznik

