
UCHWAŁA NR XXX/804/17
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 23 maja 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) 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 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1610) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/507/12 Rady Miasta Szczecin z dna 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Miasto Szczecin (Dz. U. Wojew. Zachodniopomorskiego z dnia 06.06.2012 r., poz. 1310, 
poz. 2553, z 2014 r. poz. 573 ) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony następuje w stosunku do osób, których 
udokumentowany średni dochód z 3 ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, 
nie przekracza 300 % najniższej emerytury dla gospodarstwa jednoosobowego, 450 % 
najniższej emerytury dla gospodarstwa dwuosobowego i o dalsze 100 % najniższej emerytury 
na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.”;

2) w § 30 ust. 1 dodaje się punkt 3) w brzmieniu:

„3) dotyczących cudzoziemców polskiego pochodzenia, zamieszkujących na terenie Gminy 
Miasto Szczecin w mieszkaniach chronionych.”;

3) w § 30 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W przypadkach, o których mowa w ust.1 pkt 3) wynajęcie lokalu następuje po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

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

 
Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Mariusz Bagiński
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