
UCHWAŁA NR XXXI/143/17
RADY GMINY ŁUBNICE

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego  zasobu  
gminy  Łubnice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn.zm.), art. 21 ust.1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1610) Rady 
Gminy Łubnice uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Zasady i kryteria wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Łubnice” w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Z  dniem wejścia w  życie niniejszej uchwały traci  moc uchwała Rady Gminy Łubnice Nr V/23/03   z dnia 
28 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Komasara
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ZASADY I KRYTERIA WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH

W SKŁADMIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY ŁUBNICE

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1
1.Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej

należy do zadań własnych Gminy.

2.Mieszkaniowy zasób Gminy służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych wspólnoty

samorządowej Gminy Łubnice.

W ramach tego zasobu lokale mogą być przeznaczone na:

a) lokale mieszkalne,

b) lokale socjalne.

3. Niniejsza uchwała reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład

mieszkaniowego zasobu Gminy Łubnice, w tym kryteria wyboru osób, z którymi umowy najmu

powinny być zawierane w pierwszej kolejności, w celu wykonywania zadań Gminy określonych

przepisami prawa.

4. Gmina Łubnice wynajmuje lokale osobom, które spełniają kryteria objęte treścią niniejszej

Uchwały lub których uprawnienia wynikają z Ustawy.

§ 2
1.Lokale, które wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, wynajmuje się członkom

wspólnoty samorządowej posiadającym niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe oraz

spełniającym kryteria określone w Uchwale.

2. Lokale, o których mowa w ust.1 wynajmowane są na czas nieoznaczony, z wyjątkiem lokali

socjalnych.

3. Nad prawidłowym gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy kontrolę sprawuje

Rada Gminy i pracownicy opieki społecznej w ramach kontroli społecznej.

Do 30 kwietnia każdego roku Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy zbiorcze sprawozdanie z

realizacji uchwały w roku poprzednim.

Rozdział 2

Lokale wynajmowane na czas nieoznaczony i lokale socjalne
§ 3

Lokale mogą być wynajmowane na czas nieoznaczony wyłącznie osobom nieposiadającym

zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i niekwalifikującym się do najmu lokalu socjalnego pod

warunkiem spełnienia kryteriów określonych w Uchwale.

§ 4
1.Lokal socjalny, wydzielony z zasobu mieszkaniowego, może być wynajmowany wyłącznie tym

członkom wspólnoty samorządowej, którzy:
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a) nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego i spełniają kryteria

określone w Uchwale, albo

b) nabyły prawo do takiego lokalu na podstawie prawomocnego orzeczenia

właściwego sądu.

2.Lokale socjalne mogą być wynajmowane na czas oznaczony.

Rozdział 3

Warunki uprawniające do ubiegania się o wynajem lokalu od Gminy

§ 5
Osoba ubiegająca się o najem lokalu obowiązana jest spełniać kryteria:

- warunków zamieszkania kwalifikujących do ich poprawy i uzasadniających wniosek

o najem;

-wysokości dochodu, uzasadniającego oddanie w najem danego lokalu.

§ 6
Warunkami zamieszkania kwalifikującymi do ich poprawy jest:

1. zamieszkanie w lokalu, w którym na jedną osobę faktycznie zamieszkującą przypada

mniej niż 5m2 powierzchni łącznej pokoi;

2. mniej niż 10 m2 w przypadku gospodarstwa jednoosobowego;

3. nie jest właścicielem lub współwłaścicielem innego lokalu mieszkalnego lub

nieruchomości, na której położony jest budynek mieszkalny.

§ 7
Kryterium wysokości dochodu jest spełnione, jeżeli:

1. osoba ubiegająca się o wynajęcie lokalu na czas nieoznaczony w okresie trzech miesięcy

poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu osiąga dochód nieprzekraczający

w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego:

-150% najniższej emerytury – w gospodarstwie jednoosobowym,

-100% najniższej emerytury – w gospodarstwie wieloosobowym.

2. osoba ubiegająca się o wynajęcie lokalu socjalnego w okresie trzech miesięcy poprzedzających

datę złożenia wniosku o najem lokalu socjalnego osiąga dochód nieprzekraczający w przeliczeniu

na członka gospodarstwa domowego:

-130% najniższej emerytury – w gospodarstwie jednoosobowym,

-90% najniższej emerytury – w gospodarstwie wieloosobowym.

3. Do dochodu miesięcznego, o którym mowa w ust. 1 i 2 przyjmuje się dochody wnioskodawcy i

członków jego rodziny zgłaszanych do wspólnego zamieszkania według przepisów o ustawy z

dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.

4. Dochód, o którym mowa w ust. 1 i 2 ustala się na podstawie dokumentów potwierdzających

jego uzyskanie. Za dochód należy uznać dochód określony w art.3 ust.3 i ust.4 ustawy z dnia 21

czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.
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§ 8
1. Pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony przysługuje osobom,

które:

1. nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych oraz

2. opuściły dom dziecka, w związku z uzyskaniem pełnoletności,

3. zamieszkują w budynkach lub pomieszczeniach znajdujących się w złym stanie

technicznym, potwierdzonym orzeczeniem właściwego organu nadzoru budowlanego,

4. osiągają dochody niższe, niż określone w § 7 ust. 1 i wyższe niż określone w § 7 ust. 2 w

okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

2. W przypadku tylko jednego chętnego do wynajęcia lokalu mieszkalnego wchodzącego

w skład mieszkaniowego zasobu gminy dopuszcza się nie stosowanie zasad wymienionych w § 6

i § 7.

3. Mieszkania znajdujące się w budynkach szkół, przedszkoli, służby zdrowia mogą być

wynajmowane w pierwszej kolejności pracownikom zatrudnionym w tych instytucjach.

4. Pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na czas oznaczony przysługuje

osobom, które:

1. nie posiadają tytułu do innego lokalu mieszkalnego, oraz

2. osiągają dochody niższe, niż określone w § 7 ust.2 w okresie trzech miesięcy

poprzedzających datę złożenia wniosku.

§ 9
Listę osób zakwalifikowanych do otrzymania mieszkania ustala Wójt.

§ 10
Osoby, z którymi zawarto umowy najmu lokalu socjalnego na czas oznaczony, mogą ubiegać się

o zawarcie :

- kolejnej umowy najmu lokalu socjalnego – po upływie okresu, na jaki została zawarta

poprzednia umowa;

- w przypadku nie spełnienia przez dotychczasowych najemców lokalu socjalnego kryteriów

uprawniających do zawarcia kolejnej umowy najmu dotychczas zajmowanego lokalu socjalnego,

Gmina wezwie takich najemców do opróżnienia i wydania lokalu, a w przypadku nie wydania

lokalu, wystąpi na drogę postępowania sądowego.

Rozdział 4

Opłaty czynszu

§ 11

1. Najemcy lokali mieszkaniowego zasobu opłacają czynsz z tytułu najmu.

Stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej ustala Wójt Gminy Łubnice

w drodze zarządzenia.

2. Wójt może stosować obniżki czynszu w stosunku do najemców o niskich dochodach,

których dochód średni za okres 6 miesięcy na członka gospodarstwa domowego nie

przekracza 65% najniższej emerytury w przypadku jednoosobowego gospodarstwa

domowego lub 55% najniższej emerytury w przypadku wieloosobowego gospodarstwa
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domowego.

3. Właściciel lokalu może podwyższyć czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu

wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca

kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia.

4. Termin wypowiedzenia wysokości czynszu albo innych opłat za używanie wynosi

3 miesiące chyba, ze strony w umowie ustalą dłuższy termin.

Rozdział 5

Zamiana lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz zamiany

pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale

w innych zasobach

§ 12
1. Zamiana lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, dokonywana jest

wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanych zamianą stron – najemców i wymaga

zgody Wójta.

2. Nie udziela się zgody na zamianę, jeśli w jej następstwie na jednego członka

gospodarstwa domowego przypadałoby mniej niż 5 m2 powierzchni łącznej pokoi albo

mniej niż 10 m2 w przypadku gospodarstwa jednoosobowego.

3. Zamiana lokali pomiędzy najemcami lokali należących do gminnego zasobu

mieszkaniowego, a najemcami lokali w innych zasobach wymaga pisemnej zgody

najemców tych lokali oraz ich właścicieli. Wójt Gminy odmawia zgody na zamianę

z osobą pozostającą w zwłoce z zapłatą czynszu za najem w innym zasobie.

Rozdział 6

Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem zawieranych na czas

nieoznaczony i umowy najmu lokalu socjalnego

§ 13
1. Osoba ubiegająca się o zawarcie umowy o najem lokalu mieszkalnego wchodzącego w

skład mieszkaniowego zasobu Gminy zobowiązana jest do złożenia wniosku o najem

lokalu mieszkalnego, który powinien zawierać:

1) wykaz osób zamieszkujących wspólnie z wnioskodawcą;

2) oświadczenie o stanie majątkowym wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość

uzyskanych dochodów;

3)opis dotychczasowych warunków zamieszkania.

2. Wnioski rozpatrywane są według zasad określonych w niniejszej uchwale.

Rozdział 7

Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym

przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wystąpiły po śmierci najemcy
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§ 14
1. Osoby, pozostające w lokalu opuszczonym przez najemcę (rodzice, dzieci, wnuki,

rodzeństwo, osoby przysposobione lub przysposabiające najemcy – posiadające

uprawnienia do zamieszkania lokalu) mogą ubiegać się o najem tego lokalu składając

stosowny wniosek wg postanowień uchwały.

2. Ustalenie zawarte w ust.1 dotyczy również osób, które nie wystąpiły o najem lokalu po

śmierci najemcy.

3. Do czasu zawarcia umowy najmu obowiązuje opłata za korzystanie z lokalu ustalona na

zasadach określonych w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie

gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego.

Rozdział 8

Lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2

§ 15
W przypadku lokali mieszkalnych o powierzchni powyżej 80 m2 gmina będzie oddawała

je w najem na zasadach wolnego czynszu. W takim przypadku obowiązuje przeprowadzenie

procedury przetargowej.
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