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z dnia

dotyczqce przeprowadzenia konsultacji proiektu uchwaly Rady Miejskiej
w Czemionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwaly Nr )Ull3/ll Rady
Mieiskiej w Czenrionce-Leszczynach z dnia 22 czen ca 2011r' w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzqcych w sklad mieszkaniowego zasobu Gminy
i Miasta Czenrionka-Leszczyny

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samozqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. 22018r., poz. 994 zp62n. zm.), w zwiqzku z $ 3 i4 Uchwaly

Nr 1x138/15 z dnia 26 czerwca 2015r. Rady Miejskiej w czerwionce-Leszczynach
w sprawie okre6lenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq dzialalnoSci
pozytku publicznego i organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi

w art. 3 ust. 3 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci pozytku publicznego

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018n, poz. 450 z p'62n. zm.) projekt6w akt6w prawa

miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalno6ci statutowej tych organizacji
(Dz.Urz. Woj. Slqskiego 22015r., po2.3888)

zarz4dzam, co nastqPuje :

sl
Pzeprowadzi6 konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaly
Rady Miejskiej w Czenarionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwaly
Nr X113l11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czeruca
2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzqcych w sklad
mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 1 5 stycznia 2019r. do
22 slycznia 2019r.
Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozazqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z2O18r. poz.450 zp62n.zm.).
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglasza6:
1) w formie pisemnej na adres: Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej

Czen,rrionka-Leszczyny, ul. Ligonia 5c, 44-238 Czerwionka-Leszczyny
(decyduje data wptywu do Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej ),

2) poczlqelektronicznq na adres e-mail zgm@czerwionka-leszczyny.com.pl
3) za poSrednictwem faksu pod numerem 324311593.
W przypadku zgloszenia wniosku ptzez minimum trzy organizacje
pozarzqdowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie,
konsultacje mogq mie6 formq bezpoSredniego, otwartego spotkania
dotyczqcego pzedmiotowej tematyki.

6. Udzielanie wyjaSnieri oraz pzyimowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych
projektu uchwaly nale2y do kompetencji Dyrektora Zakladu Gospodarki
Mieszkaniowej.
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'1. Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1 ust.1 stanowi zal4cznik do niniejszego
Zarz4dzenia.

2. Nieprzedstawienie przez w/w podmioty opinii w terminie okre5lonym w $ 1

ust.2 oznacza akceptacjq przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w$1ust. 1.

s3

1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione
Radzie Miejskiej.

2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. l Burmistrz zalqczy wtasne
stanowisko odno6nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Urzgdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4

Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwionce-Leszczynach.

ss

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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Zalqcznik do Zazqdzenia Nr ..?-./19
Burmistrza Gminy i Miasta
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y'.'|... Stsrcahi.o-.......... 20't 9r.U

. PROJEKT -

Uchwata Nr ........../............/19
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 2019 roku

w sprawie zmiany uchwaly Nrx/113/1{ Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
22 cze'19tca 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzacych w sklad

mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust. 1, aft.41 ust. 1 ustawy z dnia I marca 1990r
o samozadzie gminnym (t.j. Dz. U. 22018t., poz.994 ze zm.) w zwiqzku z art. 4 ust.1-3, art. 21, ust. 1

pkt 2 | ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2OO1r. o ochronie praw lokator6q mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018r., po2.1234 ze zm).

Rada Miejska w Czerwionce - Leszczynach
uchwala, co nastepuje:

s1

W uchwale Nr )U113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czetwca 2011t.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzqcych w sklad mieszkaniowego zasobu Gminy i Maasta

Czerwionka-Leszczyny (t. j. Dz. Urz. Woj. Sl. z 2Olqr., poz. 6756 ze zm.) wprowadza sie nastQpujace

zmiany:
1) w S 3 pkt6 otzymuje brzmienie:

,6) mieszkania chronione treningowe w rozumieniu art. 53 ustawy z dnia 12 matca 2004r.
o pomocy spolecznej (t.j. Dz.U. 22018r. poz. 1508 ze zm.).";

2) w S I ust. 'l uchyla sie lit. a);

3) w S I uchyla sie ust. 3;

4) w S 8 ust.4 w zdaniu pieMszym trzeci przecinek zastepuje siq kropkE oraz skresla sie wyrazy
,,2 zastrzezeniem ust. 3.";

5) w S 9 ust. 3 w zdaniu drugim przecinek zastepuje sie kropkq oraz skresla sie wyrazy ,jednakze
lEczny okres podnajmu lub nieodplatnego uzwania nie moze pzekroczyo 3 lat.';

6) w S 10 ust. 5 lit. a skresla sie wyrazy,,w budynkach wspolnot mieszkaniowych";

7) w S 12 po ust. 2 dodaje sie ust. 2a w brzmieniu:

,,2a. W stosunku do stawki czynszu po licytacji stosuie siQ wylicytowany czynsz do czasu, az
stawka czynszowa wynikajqca z Zarzqdzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
w sprawie ustalenia stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie gminy bgdzie wyzsza od stawki
czynszu ustalonej w licytacji. W takiej sytuacji stosuje sie stawke wyzszq.";

8) w S 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,,2. W uzasadnionych przypadkach, jezeli pozwalajq na to przepisy prawa budowlanego,
najemc€ lokalu mieszkalnego moze ubiegaC sie o przylEczenie pomieszczenia przyleglego,
niespetniaiqcego wymogow samodzielnego lokalu mieszkalnego. Koszty przylqczenia ponosi
najemca.",



9) w S 15 po ust. 2 dodaje sie ust. 2a w brzmieniu:

"2a. 
W Gzie przekroczenia 80 m' powierzchni uzytkowej lokalu mieszkalnego, po przylqczeniu

pomieszczenia przyleglego, stosuje siQ stawke w wysokosci 120% stawki czynszu z tytulu
najmu lokali mieszkalnych, obowiqzuiEcego w danym budynku.':

10) w S 22 ust. 2 uchyla sie lit. c);

11) w S 24 pkt 4 i 5 otzymuJE bzmienie:

,4) osoby znajdujqce siq w szczeg6lnie trudnej sytuac.ii rodzinnej spowodowanei zwlaszcza
alkoholizmem, narkomanie, przemocE w rodzinie, po zasiqgnieciu pisemnej opinii Osrodka
Pomocy Spolecznej, sporzqdzonej za zgodq osoby zainteresowanei,

5) osoby bQdqce gospodazamiw budynkach pozostajqcych we wladaniu Ochotniczych Strazy
Pozarnych na terenie Gminy iMiasta CzeMionka-Leszczyny. ";

12) w S 24 dodaje sie pkt 6 i 7 o tresci:

,,6) osoby znajdujqce sie w szczeg6lnie trudnej sytuacji bytowej,

7) osoby, kt6re wychowuja dzieci niepelnosprawne, w szczeg6lnosci todziny z dzieckiem
posiadajqce zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016r.
o wsparciu kobiet w ciE2y i todzin ,Za Zyciem" (Dz.U. z 2016t., poz. 1860 ze zm.).'.

s2

Wykonanie uchwaly powierza siQ Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s3

Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Uzqdowym
Wojew6dztwa Slqskiego.
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