
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/54/16 

RADY GMINY JODŁOWA 

z dnia 28 października 2016 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu gminy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z  2016 r. poz. 446 i poz. 1579), 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 Gminy Jodłowa uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XII/82/11 Rady Gminy Jodłowa Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 listopada  2011 r. 

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. 

Woj. Podkarp. z 2011 r. Nr 192, poz. 3198), w załączniku  do uchwały Rozdział III otrzymuje brzmienie: 

"Rozdział III 

Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lub w podnajem lokalu 

mieszkalnego i lokalu socjalnego 

1. W przypadku ubiegania się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego średni  miesięczny dochód 

w rozumieniu przepisów o dodatkach mieszkaniowych na jednego  członka gospodarstwa domowego w okresie 

ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie podania nie może przekroczyć 180 % najniższej emerytury 

w gospodarstwie wieloosobowym i 195 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym. 

2. W przypadku ubiegania się o zawarcie umowy najmu na lokal socjalny średni dochód nie może 

przekroczyć 70 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 85 % najniższej emerytury 

w gospodarstwie jednoosobowym w przeliczeniu na jedną osobę w okresie ostatnich sześciu miesięcy 

poprzedzających złożenie podania.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady 

 

inż. Roman Warzecha 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 15 listopada 2016 r.

Poz. 3497
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