
 

Uchwała Nr VIII/63/94 

Rady Miejskiej w Szczecinie 

z dnia 19 grudnia 1994 r. 

w sprawie wydawania decyzji i finansowania dodatków mieszkaniowych w Gminie Szczecin. 

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym  

(Dz. U. Nr 16 poz. 95 z późniejszymi zmianami) oraz art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 02 lipca 

1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 105 z 1994 r. 

poz. 509) 

Rada Miejska w Szczecinie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. 1.Powierza się prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków 

mieszkaniowych na wniosek osób uprawnionych, o których mowa w art. 39 ust. 1 

ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych w drodze decyzji 

administracyjnej kierownikom Oddziałów Zarządu Budynków Komunalnych - 

Administracje Budynków Komunalnych Nr 1-15 oraz dyrektorowi Zarządu 

Budynków Komunalnych.  

2. 2.Kierownicy Administracji Budynków Komunalnych Nr 1-15 wydają decyzje 

administracyjne w sprawie dodatków mieszkaniowych w stosunku do osób 

zamieszkujących w zasobach mieszkaniowych gminy, Skarbu Państwa i osób 

prawnych (budynki zakładowe), w domach prywatnych, w prywatnych domach 

jednorodzinnych oraz w zasobach spółdzielni mieszka-niowych w granicach działania 

danej Administracji.  

3. 3.Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych wydaje decyzje administracyjne w 

sprawie dodatków mieszkaniowych tylko w razie nieobecności dłuższej niż 30 dni, 

któregoś z podległych kierowników Administracji Budynków Komunalnych Nr 1-15 

w granicach działania danej Administracji.  

4. Podział Miasta Szczecina na obszary działania poszczególnych Administracji zawiera 

mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wypłata dodatków mieszkaniowych następować będzie ze środków budżetu Miasta, z 

klasyfikacji dział 74 rozdział 7695 § 25 "różne wydatki na rzecz osób fizycznych".  

§ 3. 

Zarząd Budynków Komunalnych jest obowiązany prowadzić bieżącą ewidencję, o której 

mowa w § 2, w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych określonych w Rozporządzeniu 



Rady Ministrów z dnia 07 listopada 1994 r. w sprawie dotacji dla gmin na dofinansowanie 

wypłat dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 119 z 1994 r. poz. 571). 

§ 4. 

Nadzór nad wydawaniem decyzji i finansowaniem dodatków mieszkaniowych sprawuje 

Zarząd Miasta poprzez Naczelnika Wydziału Budynków i Lokali Komunalnych.  

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 

Zbigniew Zalewski 

 


