UCHWAŁA NR LIII/384/2018
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE
z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Sławków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1,2 i 3, art. 21 ust. 1 pkt 2 i
ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r poz. 1234) Rada Miejska w Sławkowie
uchwala:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Gmina tworząc warunki do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej
wynajmuje, na warunkach określonych w uchwale, lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
2. Objaśnienia użyte w niniejszej uchwale oznaczają:
1) ustawa – ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1234);
2) uchwała – niniejsza uchwała;
3) wynajmujący – Gmina, w imieniu której występuje Kierownik Miejskiego Zarządu Budynków
Komunalnych w Sławkowie;
4) najemca – osoba zajmująca lokal na podstawie umowy najmu albo podnajmu lokalu wynajmowanego przez
Gminę od innych właścicieli;
5) lokal – lokal, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy;
6) lokal socjalny – lokal socjalny, o którym mowa w art. 2 ust 1 pkt 5 ustawy;
7) lokal zamienny –lokal zamienny, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy;
8) tymczasowe pomieszczenie – pomieszczenie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy;
9) gospodarstwo domowe – gospodarstwo domowe, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 180 ze. zm.);
10) usamodzielniający się wychowanek – wychowanek opuszczający, na skutek uzyskania pełnoletniości,
placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub rodzinę zastępczą, w stosunku do którego na gminie ciąży
obowiązek udzielenia pomocy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie
udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie z dnia 3 sierpnia
2012 roku (Dz.U z 2012 r., poz. 954);
11) rodzina zastępcza – rodzina, o której mowa w art. 41 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r poz. 998 ze zm.);
12) mieszkania chronione – forma pomocy społecznej, o której mowa w art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017r. poz. 1769 ze zm.);
13) dochód – dochód, o którym mowa w art.3 ust.3 i 4 ustawy powołanej w pkt 9;
14) kwota najniższej emerytury – kwota ogłoszona przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;
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15) powierzchnia mieszkalna – całkowita powierzchnia wszystkich pokoi w lokalu. W przypadku lokalu
składającego się z pojedynczego pomieszczenia za powierzchnię pokoi uznaje się powierzchnię lokalu
z odliczeniem 3m², jako równowartości pomieszczeń przynależnych;
16) prawo do zajmowania lokalu – rozumie się przez to:
a) prawo własności lub współwłasności lokalu lub budynku mieszkalnego,
b) spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
c) prawo najmu lokalu wchodzącego w skład publicznego zasobu mieszkaniowego, o którym mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy;
d) prawo najmu towarzystwa budownictwa społecznego;
17) miejscowość pobliska – miejscowość położona na terenie gmin graniczących z Gminą Sławków.
§ 2. 1. Najemcami lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Sławków mogą być jedynie mieszkańcy
Sławkowa.
2. Jeden mieszkaniec może być najemcą tylko jednego lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Sławków.
Rozdział 2.
Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lub w podnajem lokalu na
czas nieoznaczony i lokalu socjalnego oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca
zastosowanie obniżek czynszu
§ 3. 1. Kryterium dochodowe, przewidziane dla osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu
z mieszkaniowego zasobu Gminy Sławków, należy rozumieć następująco:
1) pozostawanie w niedostatku – to udokumentowany średni miesięczny dochód przypadający na jednego
członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o najem
lokalu socjalnego, który nie przekracza 100% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie
jednoosobowym oraz nie przekracza 75% najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie wieloosobowym;
2) pozostawanie w trudnej sytuacji materialnej - to udokumentowany średni miesięczny dochód przypadający
na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
o najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony, który nie przekracza 150% kwoty najniższej emerytury
w gospodarstwie jednoosobowym i nie przekracza 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.
2. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2 musi być spełniony łącznie przez wszystkie osoby
zgłoszone przez wnioskodawcę do wspólnego zamieszkania.
§ 4. Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca stosowanie obniżek czynszu najmu lokali
jest następująca:
1) dochód w gospodarstwie domowym jednoosobowym:
a) do 50% najniższej emerytury - wysokość obniżki 60%,
b) powyżej 50% do 75% najniższej emerytury - wysokość obniżki 40%,
c) powyżej 75% do 100% najniższej emerytury - wysokość obniżki 20%.
2) dochód na 1 osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym:
a) do 25% najniższej emerytury - wysokość obniżki 60%,
b) powyżej 25% do 50% najniższej emerytury - wysokość obniżki 40%,
c) powyżej 50% do 75% najniższej emerytury - wysokość obniżki 20%.
Rozdział 3.
Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy
§ 5. Za warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy uznaje się:
1) zamieszkiwanie w lokalu wchodzącym w skład mieszkaniowego zasoby Gminy, w którym powierzchnia
pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego jest mniejsza niż 5 m2 powierzchni użytkowej;
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2) zamieszkiwanie w lokalu wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sławków, który nie spełnia
wymogów pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
Rozdział 4.
Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub
w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy
§ 6. 1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego, zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego
stanowiącego mieszkaniowy zasób Gminy następuje z osobami wymienionymi w art. 691 Kodeksu cywilnego,
a które spełniają łącznie następujące warunki:
1) jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci;
2) na dzień złożenia wniosku nie zalegają z zapłatą czynszu i pozostałych opłat lub dokonają przed dniem
nawiązania stosunku najmu spłat tych należności lub zawrą ugodę dotyczącą spłaty należności;
3) dokonają na własny koszt remontu lokalu, jeśli jest on wymagany;
4) nie zamieszkują w lokalu mieszkalnym, o którym mowa w ustawie i nie są zameldowane na pobyt stały
w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności lub nie zamieszkują w lokalu mieszkalnym, o którym mowa
w ustawie i są zameldowane w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkiwania.
2. W przypadkach, w których dochód osób zamieszkujących z najemcą do czasu ustania stosunku najmu
nie pozwala na wynajęcie tego lokalu, mogą one ubiegać się o lokal socjalny.
§ 7. 1. W razie opuszczenia lokalu przez najemcę, wynajmujący może przyznać prawo najmu tego lokalu
osobom zamieszkującym w lokalu w chwili opuszczenia przez najemcę:
1) dzieciom najemcy;
2) osobom przysposobionym przez najemcę;
3) rodzicom najemcy;
4) rodzeństwu najemcy.
2. Osoby wymienione w § 7 ust. 1 nie mogą posiadać prawa do innego lokalu lub domu.
3. Jeżeli w lokalu zamieszkują osoby z co najmniej dwóch grup wskazanych w ust. 1 pkt 1-4,
pierwszeństwo wstąpienia w stosunek najmu posiadają osoby z wyższej grupy.
4. Pozostałe osoby nie wyszczególnione w ust. 1 są zobowiązane do opuszczenia lokalu, chyba że osoby
uprawnione do wstąpienia w stosunek najmu wyrażą zgodę na ich zamieszkanie.
Rozdział 5.
Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas
nieoznaczony i lokalu socjalnego
§ 8. 1Prawo do ubiegania się o najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony przysługuje osobom,
które spełniają łącznie kryterium dochodowe określone w § 3 ust. 1 pkt 2 uchwały (tzn. pozostających
w trudnej sytuacji materialnej) oraz zamieszkującym w lokalach, w których na jednego członka gospodarstwa
domowego przypada mniej niż 5m2 powierzchni mieszkalnej.
2. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu przysługuje kolejno:
1) osobom spełniającym kryterium dochodowe, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i jednocześnie
niezamieszkującym w lokalu mieszkalnym, o którym mowa w ustawie i niezameldowanym na pobyt stały
w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności lub niezamieszkującym w lokalu mieszkalnym, o którym
mowa w ustawie i zameldowanym w lokalu nie spełniającym wymogów lokalu przeznaczonego na pobyt
ludzi;
2) osobom spełniającym kryterium dochodowe o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i jednocześnie spełniającym
warunki kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy, o których mowa w § 5.
§ 9. 1. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przysługuje osobom, które:
1) w pierwszej kolejności:
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a) utraciły lokal w wyniku zdarzeń losowych, katastrofy budowlanej, klęski żywiołowej, pożaru lub
uznania dotychczasowego lokalu za lokal niemieszkalny;
b) uprawnione są do otrzymania lokalu socjalnego na podstawie prawomocnego wyroku sądowego;
c) pochodzą z Gminy Sławków i opuszczają dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, w związku
z uzyskaniem pełnoletności i nie mają możliwości powrotu do lokalu, w którym poprzednio
zamieszkiwały;
d) pochodzą z Gminy Sławków i wychowywały się w zawodowych rodzinach zastępczych, a w związku
z uzyskaniem pełnoletności następuje ich usamodzielnienie i nie mają możliwości powrotu do lokalu,
w którym poprzednio zamieszkiwały;
e) nie posiadają jakiegokolwiek tytułu prawnego, z którego wynika uprawnienie do zajmowania lokalu
mieszkalnego i spełniają kryterium dochodowe pozostawania w niedostatku, o którym mowa w §
3 ust. 1 pkt 1;
2) w drugiej kolejności: osobom spełniającym kryterium dochodowe pozostawania w niedostatku, o którym
mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i jednocześnie spełniającym warunki kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy,
o których mowa w § 5.
3) w trzeciej kolejności: pozostałe osoby spełniające kryterium dochodowe pozostawania w niedostatku,
o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.
2. W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w najmie lokalu socjalnego stosuje się kolejność
wymienioną w ust. 1.
3. W przypadku gdy występuje zbieżność tytułów uprawniających do ubiegania się o lokal socjalny, a jeden
z tytułów stanowi prawomocne orzeczenie sądu nakazujące Gminie Sławków dostarczenie lokalu socjalnego,
sprawa rozpatrywana będzie wyłącznie na podstawie orzeczenia sądowego.
4. Najemca lokalu socjalnego, jak również lokalu, który został przez wynajmującego przeznaczony na lokal
socjalny, wywiązujący się ze swoich obowiązków przez co najmniej 6 miesięcy i nie posiadający zadłużenia
wobec wynajmującego może ubiegać się o zamianę na lokal mieszkalny. Najemca lokalu socjalnego zamiany
przewidzianej w niniejszym ustępie może dokonać tylko jeden raz.
Rozdział 6.
Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz
zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych
zasobach
§ 10. 1. Zamiana lokali jest podejmowana i prowadzona w celu racjonalnego gospodarowania
mieszkaniowym zasobem i może być dokonywana w ramach mieszkaniowego zasobu Gminy, lokali
wynajętych przez Gminę od innych właścicieli lub pomiędzy najemcami tych lokali, a osobami fizycznymi
zajmującymi lokale mieszkalne w innych zasobach.
2. Do zamiany na lokal wolny będący w zasobach Gminy, bądź wynajęty od innego właściciela mogą
zostać zakwalifikowani:
1) najemcy lokali, o których mowa w art. 20 ust. 2a ustawy, do których Gmina utraciła tytuł prawny,
2) najemcy lokali gminnych, zamieszkujący w budynkach lub lokalach w stosunku do których wydana została
opinia inspektora nadzoru budowlanego o konieczności wyłączenia z użytkowania ze względu na
zagrożenie życia i zdrowia;
3) najemcy zamieszkujący w budynkach wymagających
nieruchomości do zbycia, bądź pod inwestycje Gminy;

opróżnienia

w związku

z przeznaczeniem

4) najemcy obowiązani do opróżnienia lokalu należącego do Gminy i przeniesienia się na czas remontu do
lokalu zamiennego, jeżeli rodzaj koniecznej naprawy tego wymaga;
5) najemcy, o których mowa w § 9 ust. 4, jeżeli wyrażają zgodę na zamianę na inny lokal i przygotują lokal do
przekazania wynajmującemu, zgodnie z art. 6e ustawy;

Id: 595ED35D-06FA-4A99-B9C3-103815122CC6. Podpisany

Strona 4

6) najemcy lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy mniejszościowym, którym
Gmina wypowiedziała umowę najmu zajmowanego lokalu wobec odmowy przyjęcia oferty nabycia tego
lokalu;
7) najemcy, którzy wystąpili z wnioskiem o zamianę na lokal:
a) o powierzchni mniejszej co najmniej o 10 m², o podobnym wyposażeniu technicznym, a ich
zobowiązania wobec wynajmującego nie przekraczają trzech miesięcznych okresów płatności
i przygotowali lokal do przekazania wynajmującemu, zgodnie z art. 6e ustawy;
b) o niższym standardzie;
c) równorzędny, ale położony na niższej kondygnacji z uwagi na warunki zdrowotne, potwierdzone
odpowiednim orzeczeniem lekarskim;
8) najemcy lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, którzy wystąpili z wnioskiem
o zamianę przedmiotowych lokali na jeden wspólny.
Rozdział 7.
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem
lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej
§ 11. 1. Wnioski o najem lokali przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Miasta, a następnie kierowane do
Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie.
2. Osoby ubiegające się o najem lokalu zobowiązane są do złożenia wniosku według wzoru ustalonego
przez wynajmującego oraz udokumentowania spełnienia warunków określonych uchwałą, od spełnienia
których uzależniona jest możliwość zawarcia z nimi przez Gminę umowy najmu lokalu. Nie złożenie na
wezwanie wymaganych dokumentów lub niespełnienie jednego z wymaganych kryteriów skutkuje
pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
3. Wniosek o pomoc mieszkaniową usamodzielniający się wychowanek powinien złożyć nie później niż
w okresie dwóch lat od osiągnięcia pełnoletności, a w przypadku, gdy po uzyskaniu pełnoletności,
wychowanek pozostaje nadal w placówce lub rodzinie zastępczej, nie później niż w okresie dwóch lat od ich
opuszczenia;
4. Wnioski osób, które spełniają kryteria określone w uchwale przed umieszczeniem na liście oczekujących
podlegają ocenie i weryfikacji, której dokonuje Miejski Zarząd Budynków Komunalnych:
1) wstępna weryfikacja następuje w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganej
dokumentacji,
2) w uzasadnionych przypadkach, okres weryfikacji może być przedłużony o kolejne 30 dni. O przedłużeniu
okresu weryfikacji należy zawiadomić wnioskodawcę wraz z podaniem terminu załatwienia sprawy oraz
przyczyny zwłoki,
3) wniosek o pomoc mieszkaniową z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych oraz niskich
dochodów powinien obejmować małżonka oraz wszystkie dzieci wnioskodawcy pozostające pod władzą
rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka, również małoletnich przysposobionych przez
wnioskodawcę oraz małoletnich, dla których wnioskodawca stanowi rodzinę zastępczą,
4) wniosek może również obejmować osobę pozostającą z wnioskodawcą w faktycznym, wolnym pożyciu
i jego zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, powinowatych oraz osoby przysposabiające,
5) prawomocne orzeczenie separacji wyłącza obowiązek objęcia wnioskiem małżonka,
6) wniosek jest sprawdzany w zakresie tytułów prawnych do lokali mieszkalnych lub innych nieruchomości
wszystkich osób objętych wnioskiem,
7) osoby składające wniosek winne udokumentować fakt osiągania niskich dochodów przed dniem złożenia
wniosku,
8) osoby składające wniosek winne złożyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz
pozyskiwania wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych dla przeprowadzenia postępowania.
5. Wnioski po dokonanej ocenie i weryfikacji przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych zostają
poddane kontroli społecznej – Komisji Mieszkaniowej powołanej zarządzeniem Burmistrza Miasta w celu:
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1) oceniania i opiniowania wniosków oraz przedstawiania Burmistrzowi Miasta propozycji przydziału
wolnego lokalu,
2) przeprowadzania wizji lokalnych w miejscu zamieszkania wnioskodawcy celem sprawdzenia warunków
mieszkaniowych,
3) aktualizacji jeden raz w roku list osób oczekujących na najem lokali.
6. Komisja spotyka się na posiedzeniach, z których sporządzany jest protokół, a zawarte w nim wnioski
i opinie podlegają zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta.
7. Komisja Mieszkaniowa jest społecznym organem opiniodawczym w sprawach lokalowych, a w
szczególności w sprawach dotyczących:
1) oddania lokalu w najem na czas nieoznaczony;
2) lokalu socjalnego;
3) zamiany lokalu;
4) adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne.
8. Członkowie Komisji Mieszkaniowej:
1) opiniują zgłaszane wnioski w sprawach lokalowych;
2) proponują wybór i skład listy osób, z którymi winne być zawarte umowy najmu na lokal mieszkalny, lokal
socjalny, lokal związany z zamianą, lokal związany z adaptacją pomieszczeń niemieszkalnych na cele
mieszkalne;
3) proponują kolejność realizacji utworzonych list przydziałów lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony lub
lokal socjalny;
4) proponują kolejność realizacji wyroków eksmisyjnych;
5) proponują skreślenia z listy osób ubiegających się o lokal mieszkalny.
9. Członkowie Komisji Mieszkaniowej w miarę potrzeb dokonują wizji w dotychczas zajmowanych
mieszkaniach osób, które złożyły wnioski o przydział lokalu, o ile jest to możliwe.
10. Z przeprowadzonej wizji sporządza się protokół, który zawiera informacje:
1) potwierdzenie danych zawartych we wniosku;
2) spostrzeżenia istotne przy rozważaniach o konieczności przyznania mieszkania, a nie wykazane przez
Wnioskującego;
3) uwagi dotyczące zasadności lub odmowy przyznania mieszkania.
11. Członek Komisji Mieszkaniowej jest wyłączony w rozpatrywaniu spraw mieszkaniowych swoich
bliskich, względnie których jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, że może on mieć wpływ na bezstronność wyrażonej opinii.
12. Dopuszcza się przekwalifikowanie wniosków w przypadku zmiany sytuacji finansowej osób, rodzin
z listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na listę osób uprawnionych do
zawarcia umów najmu na czas nieoznaczony i odwrotnie po zasięgnięciu opinii Komisji Mieszkaniowej.
13. Oprócz listy osób oczekujących na najem lokalu na czas nieoznaczony, tworzona jest lista osób
oczekujących na najem lokalu socjalnego, pomieszczenia tymczasowego oraz lista najemców oczekujących na
zamianę lokalu mieszkalnego.
§ 12. 1. Lokal mieszkalny komunalny wynajmowany lub podnajmowany na zasadach określonych
w uchwale powinien zapewnić co najmniej 5 m² na jednego członka gospodarstwa domowego.
2. W przypadku gospodarstwa jednoosobowego norma określona w ust. 1 może być podwojona.
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Rozdział 8.
Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m²
§ 13. W mieszkaniowym zasobie Gminy na chwilę obecną brak jest lokali mieszkalnych o powierzchni
użytkowej przekraczającej 80m2.W przypadku pozyskania lokali mieszkalnych o powierzchni 80m2 lokale te
będą oddane w najem:
- rodzinom wielodzietnym, prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe, posiadającym co najmniej
5 dzieci;
- rodzinom, prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe, składającym się z co najmniej 4 osób, jeżeli
umowa najmu zawierana jest w wyniku zamiany lokali.
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 14. Z dniem wejścia w życie uchwały uchyla się uchwałę nr XLVII/337/2018 Rady Miejskiej
w Sławkowie z dnia 22 lutego 2018r w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Sławków.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
mgr Marta Rus
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