
 
Uchwała Nr XXII/163/04 

Rady Miejskiej w Brzegu 
z dnia 26 marca 2004 r. 

 
 
w sprawie: zmian do uchwały Nr XI/71/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 30 maja 

2003r. w sprawie  waloryzacji kaucji mieszkaniowej  i zmian uchwały         
Nr XLV/309/98 z dnia 19 marca 1998r. w sprawie określania zasad 
nabywania , zbywania  i obciąŜania nieruchomości gruntowych oraz ich 
wydzierŜawiania  na okres dłuŜszy niŜ 3 lata . 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                       
o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r,                        
z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje : 
 

§ 1  
 

W uchwale Nr XI/71/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 30 maja 2003r. w  sprawie 
waloryzacji kaucji mieszkaniowej i zmiany uchwały Nr XLV/309/98 z dnia 19 marca 
1998r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciąŜania nieruchomości 
gruntowych oraz ich wydzierŜawiania na okres dłuŜszy niŜ 3 lata, zmienia się treść       
§ 1 i 2 które otrzymują brzmienie : 
 
„§1.  
 Waloryzacji kaucji mieszkaniowej dokonuje się według wzoru: 
12* x stawka bazowa czynszu w dniu zwrotu kaucji x powierzchnia uŜytkowa lokalu 
= wysokość  zwaloryzowanej kaucji. 
 
12* - maksymalna krotność czynszu stanowiąca wysokość kaucji wg ustawy o ochronie praw 
lokatorów ”. 

 
§2. 
W §7 uchwały Nr XLV/309/98 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 marca 1998 r.    
w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciąŜania nieruchomości 
gruntowych oraz ich wydzierŜawiania na okres dłuŜszy niŜ 3 lata (zmiana uchwała Nr 
XV/112/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 26 września 2003 r w sprawie zmiany 
uchwały Nr XLV/309/98 z dnia 19 marca 1998r. w sprawie określania zasad 
nabywania, zbywania i obciąŜania nieruchomości gruntowych oraz ich 
wydzierŜawiania na okres dłuŜszy niŜ 3 lata) dodaje się ust.6 w brzmieniu:  
Na poczet ceny lokalu mieszkalnego sprzedawanego najemcy zalicza się 
zwaloryzowaną kaucję mieszkaniową. Kwotę zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej 
zalicza się na poczet ceny lokalu przed udzieleniem bonifikaty.” 
 
       
 
 



 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzegu . 
 
      § 3  
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego. 
 
 
 
 
                                                                                                                     Przewodniczący 
                                                                                                            Rady Miejskiej w Brzegu 
                                                                                                                     (-) Janusz Gil 
 
 
 
 


