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UCHWAŁA NR XXI/510/20
RADY MIASTA KATOWICE
z dnia 30 czerwca 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Zasad przeprowadzenia w mieście Katowice naboru
wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania
oceny punktowej oraz wysokości obowiązkowej kaucji i maksymalnego dochodu dla mieszkań
budowanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu
wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. z 2020 r. poz. 551), po
przeprowadzeniu konsultacji społecznych w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)
Rada Miasta Katowice
uchwala:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XIV/320/19 Rady Miasta Katowice z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie
przyjęcia „Zasad przeprowadzenia w mieście Katowice naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym
określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz wysokości obowiązkowej
kaucji i maksymalnego dochodu dla mieszkań budowanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego
i wsparcia z Funduszu Dopłat” (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r. poz. 7880), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 2, 5, 6, 7 i 12 otrzymują brzmienie:
„2. Ogłoszenie o naborze wraz z terminem rozpoczęcia przyjmowania wniosków o zawarcie umowy
najmu zostanie opublikowane na stronie internetowej www.katowice.eu, na stronie internetowej
inwestora oraz w prasie lokalnej. Wnioski będą przyjmowane przez okres wskazany w ogłoszeniu
o naborze, o którym mowa w zdaniu poprzednim.”,
„5. Druk wniosku o zawarcie umowy najmu dostępny będzie do pobrania ze strony internetowej
www.katowice.eu oraz strony internetowej inwestora, o ile ogłoszenie o naborze, o którym mowa
w ust. 2, nie określi trybu elektronicznego składania wniosków.”,
„6. Ogłoszenie o naborze określi sposób i tryb składania wniosków o zawarcie umowy najmu.”,
„7. Wnioski o zawarcie umowy najmu będą ewidencjonowane według kolejności ich wpływu.”,
„12. W przypadku wniosków o zawarcie umowy najmu, które uzyskały taką samą liczbę punktów,
o kolejności wpisu na listę najemców decyduje, w zależności od trybu składania wniosków, data
i godzina złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy najmu albo kolejność wpływu wniosku
w formie elektronicznej.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice

Maciej Biskupski

