UCHWAŁA NR XXIV/263/2016
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 17 maja 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/228/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
23 lutego 2016 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu miasta Nowego Sącza oraz pomieszczeń tymczasowych
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 25e ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.,
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i ust. 2
pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446)
na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala,
co następuje:
§ 1. § 9 pkt 2 uchwały Nr XXI/228/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta
Nowego Sącza oraz pomieszczeń tymczasowych otrzymuje brzmienie:
„zamieszkujące w lokalu, w którym powierzchnia użytkowa nie przekracza:
dla 1 osoby do 30 m²,
dla 2 osób
do 35 m²,
dla 3 osób
do 40 m²,
dla 4 osób
do 45 m²,
dla 5 osób
do 55 m²,
dla 6 osób i więcej do 65 m²,
a w przypadku, gdy powierzchnia użytkowa jest wyższa, niniejszy warunek uznaje się za
spełniony, gdy powierzchnia mieszkalna lokalu, w przeliczeniu na jedną osobę w nim
zamieszkującą nie przekracza w gospodarstwie wieloosobowym 7 m², a w przypadku
jednoosobowego gospodarstwa domowego 15 m². W przypadku współwnioskodawców
mających różne miejsca zamieszkania, wymogi dotyczące powierzchni użytkowej
i mieszkalnej muszą być spełnione w obu lokalach, a ich obliczenia dokonuje się
z uwzględnieniem, że osoby te i ich dzieci zamieszkują wspólnie.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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