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UCHWAŁA NR ........................................ 

RADY MIASTA RACIBÓRZ 

z dnia ........................................ 2022 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/440/2021 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 kwietnia 
2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Miasta Racibórz 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku 
z 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 (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 172 
z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z uchwałą Nr XXII/300/2016 
Rady Miasta Racibórz z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz. Woj. Śl. z dnia 
8 listopada 2016 r. poz. 5641) 

Rada Miasta Racibórz 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/440/2021 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 kwietnia 2021 r. 
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Miasta Racibórz  w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Obowiązek spełnienia przesłanek uprawniających do zawarcia umowy najmu lokalu 
na zasadach określonych w niniejszej uchwale nie dotyczy: 
1) osób repatriowanych z terenów byłego ZSRR i zaproszonych uchwałą Rady Miasta 

Racibórz w celu osiedlenia się na stałe na terenie miasta Racibórz, 
2) obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. 

o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa, którym na zasadach określonych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Racibórz 
udostępnione zostaną lokale wyremontowane z udziałem środków zewnętrznych 
pozyskanych w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli 
Ukrainy”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz. 

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



 
Uzasadnienie 

 W celu udzielenia doraźnej pomocy obywatelom Ukrainy, którzy od dnia 24 lutego 2022 r. 
przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi 
prowadzonymi na terytorium tego państwa, postanowiono jak w sentencji niniejszej uchwały. 
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