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UCHWAŁA NR XXXVII/387/13
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/145/03 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 30 października 2003 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Miasta Bochni
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), 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 (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31
poz. 266 z późn. zm.)Rada Miasta Bochnia uchwala co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XIV/145/03 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Bochni (Dz. Urz. Woj.
Małop. Nr 5, poz. 54) zmienia się treść §23 nadając mu brzmienie:
1. W przypadku, gdy osoba skierowana przez Burmistrza odmówi przyjęcia wskazanego lokalu bez
pisemnego uzasadnienia lub wyjdzie na jaw, że wnioskodawca podał we wniosku nieprawdziwe dane osobę tę
skreśla się z listy.
2. Skreśleniu z listy podlegają również osoby oczekujące na przydział lub zamianę mieszkania, które
dwukrotnie odmówią przyjęcia zaproponowanego przez Burmistrza lokalu, pomimo spełniania przez te lokale
wymogów określonych w ustawie.
3. Osoba skreślona z listy nie będzie mogła ubiegać się o przydział lub zamianę lokalu mieszkalnego
z zasobów Gminy przez okres 5 lat, licząc od roku następnego, po roku w którym osoba została skreślona
z listy.
4. Niezrealizowane listy z danego roku przechodzą do realizacji na lata następne.
5. Nie rzadziej niż raz na trzy lata Społeczna Komisja Mieszkaniowa dokonywać będzie weryfikacji osób
oczekujących na przydział lub zamianę lokalu z zasobów Gminy, pod kątem spełnienia przez te osoby
warunków uprawniających do otrzymania lub zamiany lokalu mieszkalnego. Osoby niespełniające określonych
w uchwale warunków, skreślane będą z listy osób oczekujących.
6. O skreśleniu z listy osoba oczekująca powiadomiona zostanie pisemnie przez Przewodniczącego
Komisji.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło

