
 
 

UCHWAŁA NR XLIII/587/2022 
RADY MIASTA ZAKOPANE 

z dnia 30 listopada 2022 roku 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych kryteriów wyboru oraz trybu wyłaniania 
najemców lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym położonym w Zakopanem przy ul. Kamieniec 

25, powstającym przy finansowym udziale Gminy Miasta Zakopane w wyniku realizacji przedsięwzięcia 
przez "Zakopiańskie TBS" Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o. o. 

Na podstawie art. 7a, 7b, 7c, 7d, 7e oraz 7f ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu 
niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (tj. Dz.U z 2022 poz. 377) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku 
z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2022 poz. 559) RADA 
MIASTA ZAKOPANE uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku nr 2 do uchwały nr XXXIX/552/2022 Rady Miasta Zakopane z dnia 14 czerwca 2022 r. 
w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru oraz trybu wyłaniania najemców lokali mieszkalnych 
w budynku mieszkalnym położonym w Zakopanem przy ul. Kamieniec 25, powstającym przy finansowym 
udziale Gminy Miasta Zakopane w wyniku realizacji przedsięwzięcia przez "Zakopiańskie TBS" Tatrzańska 
Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o. o., wprowadza się następujące zmiany: 

1. pkt V. otrzymuje brzmienie: "V. Oświadczam, że moja sytuacja finansowa pozwala na opłacanie 
miesięcznego czynszu za lokal w wysokości zgodnej z art. 7c. ust. 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. 
o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych tj. jeżeli wartość odtworzeniowa lokalu 
będąca podstawą ustalenia stawki czynszu będzie niższa niż koszt utworzenia albo modernizacji lokalu 
mieszkalnego uwzględniający wartość nieruchomości, czynsz za 1m2 zostanie ustalony na podstawie kosztu 
utworzenia albo modernizacji lokalu mieszkalnego. Wynajmujący informuje najemcę o tych kosztach".  

2. pkt VI.  otrzymuje brzmienie: "VI. Oświadczam, że w przypadku przyznania mi lokalu w budynku przy 
ul. Kamieniec 25 zobowiązuję się do wpłacenia partycypacji". 

§ 2. Treść pozostałych załączników do uchwały nie ulega zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego 

   
Przewodniczący Rady Miasta 

 
 

Jan Gluc 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 grudnia 2022 r.

Poz. 8381
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