Projekt
z dnia 5 maja 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji
o dochodach gospodarstwa domowego na potrzeby ustalania uprawnień do dodatku mieszkaniowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U.
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 7 ust. 1e ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
(t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2133 z późn. zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych
ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 11) Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala,
co następuje:
§ 1. Określa się wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego wykorzystywanej na potrzeby
ustalania uprawnień do dodatku mieszkaniowego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego.
§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 lipca 2021 r.
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UZASADNIENIE
Prezentowany projekt uchwały wynika z obowiązku nałożonego na gminę ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r.
o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 11), która w art. 38
stanowi, iż "W terminie do dnia 1 lipca 2021 r., rady gmin podejmą uchwały, o których mowa w art. 7 ust.
1e ustawy zmienianej w art. 11. Uchwały rad gmin wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2021 r.". Z kolei art. 7
ust. 1e ustawy o dodatkach mieszkaniowych (w brzmieniu nadanym wyżej wskazaną ustawą) określa, że
"Rada gminy określa, w drodze uchwały, wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór
deklaracji, o której mowa w ust. 1". Prezentowany projekt uchwały reguluje materię, która dotąd nie była
ustanawiana na gruncie prawa lokalnego, lecz była ustalona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28
grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr. 156 poz. 1817). Rozporządzenie
to straci moc z dniem 1 lipca 2021 r. Prezentowana uchwała nie pociąga za sobą skutków społecznych, ani
finansowych.
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