
UCHWAŁA NR XXXII/206/20 
RADY GMINY CHEŁMŻA 

z dnia 29 września 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Chełmża na lata 2019-2023. 

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 611) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1.  W uchwale Nr X/74/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie Wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chełmża na lata 2019-2023 (Dz.Urz. Woj. Kuj. - 
Pom. z 2019 r. poz. 2537), zmienionej uchwałą Nr XXVIII/186/20 z dnia 16 czerwca 2020 r. (Dz.Urz. Woj. 
Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 3144), w załączniku Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Chełmża na lata 2019-2023 w Rozdziale 2. Prognoza wielkości oraz stanu technicznego 
mieszkaniowego zasobu Gminy w poszczególnych latach w ust. 2 wprowadza się zmiany: 

1) w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem; 

2) dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„3) Grzywna Nr 110 – 1 lokal mieszkalny.”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Janusz Iwański 
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UZASADNIENIE

Uchwała wprowadza zmiany w uchwale Nr X/74/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 23 kwietnia 2019 r. w
sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chełmża na lata 2019-
2023. Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobem gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, Rada Gminy może wydzielić w zasobie mieszkaniowym
lokale przeznaczone do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Lokal mieszkalny pod adresem
Grzywna 110/3 zostaje wydzielony do wynajmu na czas trwania stosunku pracy.
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