
 

 

UCHWAŁA NR XLII/249/14 

RADY GMINY KOWIESY 

z dnia 28 sierpnia 2014 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali  

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kowiesy 

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

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 i z 2014 r. poz. 379) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 150) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kowiesy, 

stanowiących załącznik do uchwały nr XLI/245/14 Rady Gminy Kowiesy z dnia 25 czerwca 2014 roku 

w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kowie-

sy wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) dla osób spoza terenu gminy Kowiesy, zatrudnionych lub prowadzących działalność gospodarczą na 

terenie gminy, w wyznaczonym lokalu mieszkalnym nr 2 zlokalizowanym w budynku położonym 

w miejscowości Turowa Wola nr 20 i w wyznaczonym lokalu mieszkalnym nr 2 zlokalizowanym 

w budynku położonym w miejscowości Kowiesy nr 74, których wynajem jest związany ze stosun-

kiem pracy lub w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie gminy Kowiesy;”; 

2) § 3: 

a) ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) miesięczny dochód brutto wszystkich członków gospodarstwa domowego w przeliczeniu na jednego 

członka gospodarstwa domowego osiągnięty przez okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia 

wniosku nie przekracza 300% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych i 250% 

w gospodarstwach wieloosobowych.”, 

b) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3) miesięczny dochód brutto wszystkich członków gospodarstwa domowego w przeliczeniu na jednego 

członka gospodarstwa domowego osiągnięty przez okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia 

wniosku nie przekracza 100% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych i 70% w go-

spodarstwach wieloosobowych.”; 
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3) § 6: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Pierwszeństwo wynajmu lokali, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 mają osoby spoza terenu gminy 

Kowiesy, zatrudnione w instytucjach mających swoje siedziby na terenie gminy i działających w intere-

sie społeczności lokalnej.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku braku potrzeb mieszkaniowych przez osoby zatrudnione w instytucjach mających 

swoje siedziby na terenie gminy i działających w interesie społeczności lokalnej, w stosunek najmu mo-

gą wchodzić osoby spoza terenu gminy Kowiesy, prowadzące działalność gospodarczą na terenie gmi-

ny.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy. 

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

twa Łódzkiego. 

  

  

  Przewodniczący 

Rady Gminy 

Barbara Kowalska 
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