
UCHWAŁA XXV/446/08 
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia 3 wrze śnia 2008 r. 
 
zmieniaj ąca Uchwał ę Nr XXI/344/08 Rady Miasta Piotrkowa  Trybunalskieg o 
z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie zasad  wynajmow ania lokali 
wchodz ących w skład mieszkaniowego  zasobu gminy.  
 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym ( Dz .U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 
138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w związku z art.21 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 
czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 
zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U z 2005r. Nr 31, poz. 266, z 2006r. Nr 86, poz. 
602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 86, poz. 602) Rada Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego  uchwala, co następuje: 
 
§ 1 
W uchwale Nr XXI/344/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 
marca 2008 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy wprowadza się następujące zmiany: 
1). W § 3 ust.1 pkt 1 po przecinku dodaje się : 

„ lub posiadają tytuł prawny do lokalu w zasobach prywatnych na okres nie  
 dłuŜszy niŜ 1 rok.” 

2). W miejsce dotychczasowej treści § 17 wpisuje się :  
 „W szczególnych przypadkach Prezydent Miasta posiada moŜliwość  
przyznania prawa do zawarcia umowy najmu lokalu zgodnie z zasadami  
współŜycia społecznego z pominięciem kryteriów określonych w uchwale. W 
przypadkach, o których mowa wyŜej Prezydent moŜe takŜe przyznać lokal 
poza kolejnością. ” 

3). W § 29 w ust. 1 dopisuje się pkt 3 o brzmieniu: 
„3. najemca pozostawia lokal będący w dobrym stanie technicznym 
nadającym się do oddania w najem bez konieczności wykonania remontu, 
celem zamieszkania w nowo wybudowanym lub zmodernizowanym  budynku 
stanowiącym własność gminy.” 

 
§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 
 
§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  
Urzędowym Województwa Łódzkiego. 


