
UCHWAŁA NR LXXXIV/481/2023 
RADY GMINY RUDZINIEC 

z dnia 7 marca 2023 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/325/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 lipca 2021r. w sprawie 
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rudziniec 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40  z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy 
z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 172 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Rudziniec  

Rada Gminy Rudziniec uchwala: 

§ 1. Zmienia się treść § 4 Uchwały Nr LII/325/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 lipca 2021r. 
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rudziniec, który 
otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. 1. Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lub podnajem 
lokalu na czas nieoznaczony określa się jako wysokość nieprzekraczającą 40% przeciętnego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej w gospodarstwie jednoosobowym lub 30% przeciętnego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej, na jednego członka gospodarstwa domowego, 
w gospodarstwie wieloosobowym. 

2. Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem socjalny lokalu na 
czas oznaczony określa się jako wysokość nieprzekraczającą 30% przeciętnego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej w gospodarstwie jednoosobowym lub 20% przeciętnego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej, na jednego członka gospodarstwa domowego, w gospodarstwie 
wieloosobowym.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Andrzej Szołtysik 
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