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u c h wal a Nr XXXVII/269/09
Rady Gminy Strzeleczki
z dnia 24 wrzesnia 2009r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzacych w sklad mieszkaniowego zasobu gminy
Strzeleczki.

Na podstawie 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 ( Dz. U. z
2005 r. Nr 31 poz. 266 z 2006 r. Nr 86 poz. 602, Nr 94 poz. 657, Nr 167 poz. 1193) oraz art.
18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113poz.984, Nr 153 poz.1271,
Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 z 2004 r. Nr 102 poz.1055 i Nr
116 poz. 1203 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175poz. 1457 z 2006 r. Nr 17poz. 128, Nr 86
poz. 602, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z
2008r. Nr 180, poz. 1111,Nr 228, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420) Rada Gminy Strze-
leczki uchwala, co nastepuje:

§ 1. Uchwala reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzacych w sklad mieszka-
niowego zasobu Gminy Strzeleczki.

§ 2. 1. Umowa najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony moze byc zawarta
z osoba, która ma niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe i której sredni miesieczny dochód
z trzech ostatnich miesiecy poprzedzajacych date zlozenia wniosku na jednego czlonka go-
spodarstwa domowego nie przekracza:
a) 200% najnizszej emerytury w przypadku gospodarstwajednoosobowego,
b) 150% najnizszej emerytury w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

2. Gmina starac sie bedzie wyodrebnic z mieszkaniowego zasobu gminy lokale socjal-
ne i wówczas umowa najmu lokalu socjalnego moze byc zawarta na czas oznaczony z osoba,
której sredni miesieczny dochód z trzech ostatnich miesiecy poprzedzajacych date zlozenia
wniosku na jednego czlonka gospodarstwa domowego nie przekracza:

1) 100% najnizszej emerytury w gospodarstwiejednoosobowym,
2) 75% najnizszej emerytury w gospodarstwiewieloosobowym.
3. W przypadku, gdy wysokosc miesiecznego dochodu gospodarstwa domowego w

przeliczeniu na jednego czlonka gospod~rstwadomowego nie przekracza 75 % najnizszej
emerytury moze zostac zastosowana obnizka czynszu na warunkach okreslonych w odrebnej
uchwale.

§ 3. Okresla sie warunki zamieszkiwania, które musza byc spelnione lacznie, kwalifi-
kujace wnioskodawce do ich poprawy:

1) powierzchnia mieszkalna dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego przypada-
jaca na czlonka gospodarstwa domowego jest mniejsza niz 6m2 w gospodarstwie wielooso-
bowym lub mniejsza niz 15m2 w gospodarstwiejednoosobowym,

2) na najemcy dotychczas zajmowanego lokalu, wchodzacego w sklad mieszkaniowe-
go zasobu gminy, nie ciaza zobowiazania z tytulu zaleglosci czynszowych oraz w oplatach
niezaleznych od wlasciciela okreslonych w ustawie.

§ 4. Pierwszenstwo w wynajmowaniu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony przy-
sluguje osobom spelniajacym co najmniej jeden z nastepujacych warunków:

1) pozbawionych mozliwosci zamieszkania w wyniku zaistnialych zdarzen losowych
w szczególnosci kleski zywiolowej, katastrofy badz pozaru,
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2) nie majacych tytulu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub zamieszkujacym
w warunkach kwalifikujacych do ich poprawy i osiagajacych sredni miesieczny dochód z
trzech ostatnich miesiecy poprzedzajacych date zlozenia wniosku nie przekraczajacy 175%
najnizszej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% w gospodarstwie wielooso-
bowym,

3) uprawnionym do lokalu zamiennego w zwiazku z remontem zajmowanego lokalu
lub planowana sprzedaza lokalu.

§ 5. 1. W przypadku wyodrebnienia z mieszkaniowego zasobu gminy lokali socjal-
nych, pierwszenstwo w wynajmowaniu tych lokali przysluguje osobom, które:

l) nabyly prawo do takiego lokalu na podstawie prawomocnego wyroku sadowego,
2) opuscily dom dziecka lub placówke opiekunczo - wychowawcza w zwiazku z osia-

gnieciem pelnoletnosci,
3) które nie maja tytulu prawnego do innego lokalu i których udokumentowany mie-

sieczny dochód w przeliczeniu na jednego czlonka gospodarstwa domowego nie przekracza
kwot okreslonych w § 2 ust.2.

2. Umowe najmu lokalu socjalnego zawiera sie na czas oznaczony, jednak nie dluzej
niz na okres 2 lat z mozliwoscia przedluzenia na dalszy czas oznaczony, jezeli w dniu zloze-
nia wniosku o przedluzenie umowy najemca nadal znajduje sie w niedostatku.

§ 6. l. Zamiany lokali mozna dokonac w ramach mieszkaniowego zasobu gminy.
2. Zamiana lokali pomiedzy zainteresowanymi wymaga zezwolenia Wójta Gminy

Strzeleczki.
3. Nie zezwala sie na dokonanie zamiany, gdy w jej wyniku na osobe w gospodarstwie

domowym bedzie przypadac mniej niz 5m2powierzchni mieszkalnej na osobe w przypadku
gospodarstwa wieloosobowego i 10m2 w przypadku gospodarstwa jednoosobowego.

§ 7. l. Z osobami, które zamieszkiwaly wspólnie z najemca i nie wstapily z mocy
prawa w stosunek najmu po opuszczeniu lokalu przez najemce lub po jego smierci, mozna
zawrzec umowe najmu lokalu mieszkalnego, w którym zamieszkiwaly, jezeli osoby te spel-
niajanastepujace warunki:

l) zamieszkiwaly stale z najemca co najmniej 5 ostatnich lat, i sa pelnoletnimi oso-
bami bliskimi, tj. wstepni, zstepni, rodzenstwo, dzieci rodzenstwa, powinowaci w tej samej
linii lub stopniu,

2) spelniaja warunki okreslone w § 2 ust. l ,
3) nie posiadaja tytulu prawnego do innego lokalu,
4) w sytuacji zadluzenia pozostawionego przez dotychczasowego najemce przed za-

warciem umowy dokonaja calkowitej splaty zobowiazan wobec Gminy z tytulu dotychczaso-
wego najmu lokalu.

2. W stosunku do osób, które zobowiazane beda do opuszczenia zajmowanego lokalu
mieszkalnego, wszczyna sie postepowanie zwiazane z jego opróznieniem.

§ 8. 1. Wolne lokale mieszkalne o powierzchni uzytkowej przekraczajacej 80m2w
pierwszej kolejnosci sa oddawane rodzinom wieloosobowym skladajacym sie z pieciu lub
wiecej osób spelniajacym warunki okreslone niniejsza uchwala z zachowaniem dostosowania
proponowanego lokalu (w szczególnosci powierzchni, kondygnacji, wyposazenia lokalu) do
struktury rodziny wnioskodawcy oraz jej warunków zdrowotnych.

2. W przypadku odmowy przyjecia takiego lokalu lub braku rodzin o strukturze dosto-
sowanej do takiego lokalu Wójt podejmuje decyzje o oddaniu lokalu w najem za czynszem
wolnym okreslonym w drodze przetargu lub przeznaczeniu lokalu do sprzedazy w drodze
przetargu.
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§ 9. 1. Za zgoda Wójta Gminy Strzeleczkidopuszcza sie mozliwosc wynajmu lokalu
mieszkalnego z zasobów gminy bez wzgledu na warunki materialne i mieszkaniowe osobie
niezbednej dla gminy Strzeleczki z uwagi na rodzaj wykonywanej pracy lub pelniona funkcje.

2. Przepis ust. 1 dotyczy osoby zamieszkalejpoza terenem gminy Strzeleczki i nie po-
siadajacej samodzielnego mieszkania.

3. Umowe najmu lokalu mieszkalnego okreslonego w ust. 1 zawiera sie na czas ozna-
czony (czas trwania stosunku pracy lub pelnionej funkcji).

§ 10. l. Lokale mieszkalne do kapitalnego remontu przydzielane sa w sposób okreslo-
ny w § 12ustA.

2. Wszelkie roboty w ramach remontu wykonuje osoba zakwalifikowana na wlasny
koszt zgodnie z zawarta umowa.

3. Po zakonczeniu remontu i podpisaniu protokolu odbioru zawiera sie umowe najmu
lokalu na czas nieokreslony z wykonawca remontu.

4. O zakwalifikowaniu lokali do remontu kapitalnego decyduje Wójt na podstawie
wstepnej kwalifikacji przygotowanej przez administratorai decyzji nadzoru budowlanego.
Wykaz lokali podaje sie do publicznej wiadomosci umieszczajac na tablicy ogloszen w Urze-
dzie Gminy, okreslajac adres, powierzchnie, strukture, zakres prac remontowych oraz termin
ogladania lokali jak równiez termin skladania ofert.

5. Oferty na przydzial lokalu do remontu moga skladac nastepujace osoby:
a) znajdujace sie na liscie przydzialów lokali na czas nieokreslony,
b) osoby uprawnione do lokalu zamiennego na podstawie ustawy.
c) osoby okreslone w § 4 i w § 5 ust.I

d tJ pozostale osoby, które kwalifikuja sie do wynajmu lokalu mieszkalnego na warun-
kach okreslonych w tej uchwale, jezeli spelniaja kryteria dochodowe zawarte w § 2 ust.1 i 2 .

§ 11. l. W celu poddania kontroli spolecznej trybu rozpatrywania i zalatwiania wnio-
sków o najem lokali powoluje sie Spoleczna Komisje Mieszkaniowa, jako organ doradczy
Wójta. Komisje powoluje Wójt w formie zarzadzeniana czas trwania kadencji Rady Gminy
Strzeleczki. Posiedzenia komisji odbywaja sie co najmniej raz na kwartal.

2. Do zadan komisji nalezy:
a) uczestniczenie w wizytacjach u osób ubiegajacych sie o wynajecie lub zamiane 10-

kalu,
b) opiniowanie wniosków osób ubiegajacychsie o wynajecie lub zamiane lokalu,
c) sporzadzanie projektów list osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu, lokalu

socjalnego lub zamiany lokalu,
d) rozpatrywanie uwag i zastrzezen zwiazanychz projektami list okreslonych w §12

niniejszej uchwaly.

§ 12. I.Osoby ubiegajace sie o najem lokalu mieszkalnego lub lokalu socjalnego z za-
sobu gminnego, skladaja wniosek do Urzedu Gminy w Strzeleczkach. Wzór wniosku opra-
cowuje administrator gminnych lokali mieszkaniowych i uzgadnia go z Wójtem i Spoleczna
Komisja Mieszkaniowa.

2. Wnioski przekazywane sa do jednostki administrujacej lokalami mieszkalnymi.
3. Dane zawarte we wniosku oraz wynikajace z przeprowadzonego wywiadu srodo-

wiskowego stanowia podstawe umieszczenia badz odmowy umieszczenia wnioskodawcy na
liste osób zakwalifikowanych do wynajecia lokalu mieszkalnego.
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4. Listy osób zakwalifikowanych do przydzialu lokalu zaopiniowane przez komisje i
zatwierdzone przez Wójta podaje sie do publicznej wiadomosci poprzez ogloszenie na ta-
blicy informacyjnej w Urzedzie Gminy.

5. W terminie 14 dni od wywieszenia, osoby zainteresowane moga skladac zastrzeze-
nia, wnioski badz dodatkowe informacje.

6. Dwukrotna odmowa przyjecia oferty zawarcia umowy najmu lokalu przez osobe
umieszczona na liscie osób zakwalifikowanych do wynajecia lokali mieszkalnych skutkuje
odstapieniem od realizacji wniosku o przyznanie mieszkania.

7. Zlozenie przez wnioskodawce oswiadczen zawierajacych nieprawdziwe dane lub
zatajenie danych dotyczacych wlasnej sytuacji mieszkaniowej i materialnej, w zakresie wy-
maganym uchwala niezbednych przy opracowaniu listy osób zakwalifikowanych do wynaje-
cia lokalu mieszkalnego skutkuja odstapieniem od realizacji tego wniosku.

8. Wnioski osób ubiegajacych sie o zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony lub
umowy najmu lokalu socjalnego rozpatrywane sana biezaco i po ich weryfikacji osoby
uprawnione do zawarcia umowy najmu dopisywane sa do odpowiednich obowiazujacych list.
Listy aktualizowane sa na biezaco przy odpowiednim zastosowaniu trybu okreslonego w
ust.4.

9. Wskazanie lokalu nastepuje wg kolejnosci osób umieszczonych na listach, przy do-
stosowaniu proponowanego lokalu (w szczególnosci powierzclmi, kondygnacji, wyposazenia
lokalu) do struktury rodziny i jej warunków zdrowotnych.

10. Osoby ujete na listach przydzialów obowiazane sa na wezwanie administratora
uzupelnic w podanym terminie zlozony wniosek i informowac o zmianach majacych wplyw
na realizacje wniosku.

§ 13. Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Strzeleczki.

§ 14. Traci moc uchwala Nr XXXV/246/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 czerw-
ca 2009r. w spawie zasad wynajmowania lokali wchodzacych sklad mieszkaniowego zasobu
gminy Strzeleczki.

§ 15. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Województwa Opolskie-
go i wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Przew
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