
UCHWAŁA NR VIII/258/07
Rady Miasta Szczecin

z dnia 26 kwietnia 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Szczecin na lata 2006 - 2011

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 i Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167,
poz. 1193, Nr 249, poz. 1833); Rada Miasta Szczecin, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LX/1123/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie 
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin 
na lata 2006 – 2011 § 29 otrzymuje brzmienie:

„§ 29. 1. Gmina może udzielić obniżki czynszu na wniosek najemcy, który łącznie spełnia 
poniższe warunki:
1) zawarł umowę najmu na czas nieoznaczony,
2) spełnia kryteria dochodowe uprawniające do obniżki czynszu, określone w odrębnej 

uchwale, 
3) nie pobiera dodatku mieszkaniowego i nie jest uprawniony do otrzymania dodatku 

mieszkaniowego,
4) nie posiada zaległości w opłatach za używanie lokalu lub za zgodą Gminy spłaca 

zaległości w ratach,
5) zajmuje lokal o powierzchni użytkowej nie przekraczającej powierzchni normatywnej, 

o której mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zmianami), z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Jeżeli najemca zajmuje lokal, który nie spełnia warunku określonego w ust. 1 pkt 5, 

oświadczy, że podejmie działania w celu zamiany zajmowanego lokalu na lokal mniejszy, 
Gmina może jednorazowo udzielić obniżki czynszu.

3. Dla grup dochodowych określonych w odrębnej uchwale stosuje się następujące stawki 
obniżki czynszu:

1) o 10% - dla grupy I i III,
2) o 20% - dla grupy II i IV.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Bazyli Baran


