
UCHWAŁA NR 54/19 
RADY MIASTA TORUNIA 

z dnia 7 lutego 2019 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń”. 
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018r. 
poz. 12341) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale nr 1129/06 Rady Miasta Torunia z dnia 28 września 2006 r. w sprawie 
„Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta 
Toruń” (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2017 r. poz. 2157 z późn. zm.2) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) w § 2 po pkt 16 dodaje się pkt 17 o następującym brzmieniu: 
„17) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Torunia.”;  

2) użyte w uchwale, w różnym przypadku, wyrazy „Prezydent Miasta Torunia” zastępuje 
się użytym w odpowiednim przypadku wyrazem „Prezydent.”; 

3) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Komisję Mieszkaniową powołuje Prezydent. W skład Komisji Mieszkaniowej 
wchodzi sześć osób desygnowanych przez Radę Miasta Torunia oraz sześć osób 
wyznaczonych przez Prezydenta.”; 

4) § 21 otrzymuje brzmienie: 
„§ 21. 1. Spośród osób, których wnioski zostały zweryfikowane pozytywnie, Komisja 
Mieszkaniowa sporządza projekt listy mieszkaniowej, przedkładanej Prezydentowi do 
zatwierdzenia, z uwzględnieniem ust. 2 i 3. 
2. Liczbę osób, która może być umieszczona na liście dotyczącej danego roku ustala 
Prezydent. 
3. Pierwszeństwo umieszczenia na liście spośród osób wnioskujących o wynajęcie lokalu 
mieszkalnego przysługuje osobom: 

1) określonym w § 5 ust. 2 pkt 1 lit. a; 
2) mieszkającym na terenie Gminy co najmniej dziesięć lat oraz znajdującym się w trudnej 

sytuacji życiowej.”; 
5) § 22 otrzymuje brzmienie: 

„§ 22. 1. Projekt listy, o której mowa w § 21 ust. 1 podaje się do publicznej wiadomości 
poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Torunia oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Torunia 
i tablicy ogłoszeń Zakładu do 30 listopada każdego roku wraz z informacją o terminie 
i miejscu składania uwag i zastrzeżeń. 
2. Wnioskodawcom w terminie 14 dni od daty wywieszenia projektu listy mieszkaniowej 
przysługuje uprawnienie do wniesienia uwag i zastrzeżeń. 
3. Zastrzeżenia i uwagi dotyczące projektu listy mieszkaniowej składa się na piśmie wraz 
z uzasadnieniem do Komisji Mieszkaniowej.  
4. Zastrzeżenia i uwagi, o których mowa w ust. 3 rozpatruje Prezydent po zaopiniowaniu 
przez Komisję Mieszkaniową. 

                                                             
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1496. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego 
z 2018 r. poz. 4966. 



5. Listę mieszkaniową po rozpatrzeniu zastrzeżeń i uwag zatwierdza Prezydent do 
31 stycznia każdego roku.”; 

6) § 23 otrzymuje brzmienie: 
„§ 23. Listę, o której mowa w § 22 ust. 5 podaje się do publicznej wiadomości w sposób 
określony w § 22 ust. 1.” 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego. 
 
 

 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Torunia 

/-/Marcin Czyżniewski 


