
UCHWAŁA  Nr 272/XXII/2016 

Rady Miasta Ciechanów 

z dnia 25 sierpnia 2016  roku 
 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 85/X/2001 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 

2001 roku, w sprawie zasad wynajmowania i pięcioletniego programu 

gospodarowania lokalami, wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu 

gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być 

zawierane w pierwszej kolejności . 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), w związku z art. 21 ust. 1 pkt. 2, 

ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 150 ze zm.: Dz. U. z 

2015 r. poz. 1322 i 1777, Dz. U. z 2016 r. poz. 8), Rada Miasta Ciechanów uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

1. W Uchwale Nr 85/X/2001 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2001 roku, w sprawie 

zasad wynajmowania i pięcioletniego programu gospodarowania lokalami, wchodzącymi w 

skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu 

powinny być zawierane w pierwszej kolejności (Dz. Urzędowy Woj. Mazowieckiego z 2001r. 

Nr 267 poz. 6651), zmienionej następnie uchwałami Rady Miasta Ciechanów: Nr 61/V/2003 

z dnia 27 lutego 2003 r. (Dz. Urzędowy Woj. Mazowieckiego z 2003 r. Nr 67 poz.1765), Nr 

145/XIV/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. (Dz. Urzędowy Woj. Mazowieckiego z 2004 r. Nr 

13 poz.480), Nr 162/XIX/08 z dnia 28 lutego 2008 roku (Dz. Urzędowy Woj. Mazowieckiego 

z 2008 r. poz. 3163) i Nr 102/X/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku (Dz. Urzędowy Woj. 

Mazowieckiego z 2015 r. poz. 8078), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 9 ustęp 2 uchwały ostatnie zdanie: „Wskazany termin nie dotyczy 2015 roku.”, 

otrzymuje brzmienie: „Wskazany termin nie dotyczy 2016 roku.”; 

2) w § 9 ustęp 9 uchwały dodaje się zdanie: „Skreślenia z listy zgodnie z w/w procedurą, 

dokonuje się również, jeżeli osoba nie stawiła się w Urzędzie Miasta na wezwanie celem 

uaktualnienia danych zawartych w złożonym wniosku, o którym mowa w ust. 7.”. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ciechanów. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 Ciechanów 

 

Leszek Goździewski 


