
UCHWAŁA NR XXVII/188/2020 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 12 marca 2020 r. 

zmieniająca Uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Świebodzice na lata 2019-2024 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 z poźn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019, poz. 1182 
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XVII/118/2019 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 
30 października 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Świebodzice na lata 2019-2024, wprowadza się następujące zmiany: 
1) w Rozdziale VB: 

a) w ust.1 pkt 1 lit. g skreśla się tiret 4 i 5; 
b) w ust.1 pkt 1 lit. j skreśla się tiret 3 i 4; 
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Łączna wielkość podwyżek nie może przekroczyć 100%.”, 
d) ust. 12 skreśla się; 
e) ust. 13 skreśla się; 

2) Rozdział VC skreśla się; 
3) w Rozdziale VE skreśla się ust. 14. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 
 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

 
 

Halina Mądra 
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Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie uchwały, do kompetencji rady gminy należy
uchwalanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy a także
dokonywanie wszelkich zmian w podjętych uchwałach.

Konieczność wprowadzenia zmian w załączniku do Uchwały Nr XVII/118/2019 Rady Miejskiej
w Świebodzicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Świebodzice na lata 2019-2024 podyktowana została uwagami
zgłoszonymi przez Wojewodę Dolnośląskiego. Proponuje się dokonać skreślenia postanowień
Programu stanowiących powtórzenie lub uzupełnienie regulacji ustawowych.

Sporządziła: Mirosława Rychlicka

Kierownik Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej
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