
UCHWAŁA NR X/60/19
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 19 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 26 lutego 2019 roku Nr IV/22/19 
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gryfów Śląski 

w latach 2019 – 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1182) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/22/19 z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Gryfów Śląski w latach 2019 - 2023 wprowadza się następującą zmianę :       
w ust. 4 pkt 4.2. ppkt 2 skreśla sie litery „a" i "b" .                                                                                                                                                                                                    

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
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UZASADNIENIE

Po powtórnym przeanalizowaniu zastosowanych w Uchwale Nr IV/22/19 z dnia 26 lutego 2019

roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gryfów

Śląski w latach 2019 – 2023 czynników podwyższających stawkę bazową za mieszkanie położone

w budynku po remoncie kapitalnym dachu i elewacji o 20% oraz mieszkanie położone na I

piętrze o 5% stwierdzono, że w warunkach Gminy Gryfów Śląski zwyżki są nieadekwatne do

stanu ilościowego i jakościowego zasobów komunalnych.

Przyjęcie przedmiotowej uchwały leży w słusznym interesie społeczności lokalnej i jest w pełni

uzasadnione.
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