
UCHWAŁA NR XXVI/117/2012
RADY GMINY IZBICKO

z dnia 17 grudnia 2012 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Izbicko 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z art. 21 ust. 
1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. 
zm.), Rada Gminy Izbicko uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Izbicko stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchyla się uchwałę nr XLII/235/2002 z dnia 5 czerwca 2002 roku w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Izbicko. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izbicko. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 
Przewodniczący Rady 

Gminy Izbicko 

Henryk Zettelmann

Id: E3A3A950-36F8-45A5-81AC-6C1506BBD859. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 

XXVI/117/2012 

Rady Gminy Izbicko 

z dnia 17 grudnia 2012 r. 

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD 
MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY IZBICKO 

Postanowienia wstępne 

§ 1. Niniejszy dokument reguluje zasady wynajmowania lokali mieszkalnych i socjalnych 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz ustala zasady i kryteria wyboru 
osób, z którymi będą zawierane umowy najmu. 

Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lokalu na 
czas nieoznaczony i lokalu socjalnego oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego 

uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu. 
§ 2. 1. Lokal może być oddany w najem na czas nieoznaczony osobie, której średni 

miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego, w okresie 6 miesięcy 
poprzedzających datę złożenia wniosku o najem wynosi nie mniej niż ustawowe kryterium 
dochodu wynikające z ustawy o pomocy społecznej ,a nie przekracza: 

a) 100% najniższej emerytury w rodzinach wieloosobowych, 

b) 150% najniższej emerytury dla osób samotnych. 

2. Lokal socjalny może być od dany w najem osobie znajdującej się w trudnej sytuacji 
majątkowej, której średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa 
domowego, w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza: 

a) 50% najniższej emerytury na 1 osobę w gospodarstwach wieloosobowych, 

b) 75% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych. 

Warunki mieszkaniowe kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy 

§ 3. Za warunki mieszkaniowe kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy uważa się 
zamieszkiwanie w lokalu, w którym powierzchnia pokoi przypadająca na członka 
gospodarstwa domowego najemcy jest mniejsza niż 5,0 m2 na osobę. 

Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu 
lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego 

§ 4. 1. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynkach 
stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy przysługuje osobom, które: 

a) utraciły lokal mieszkalny na skutek działania klęsk żywiołowych, pożaru itp 

b) mieszkają w budynku grożącym zawaleniem, 

c) nie posiadają lokalu mieszkalnego i wykonają z własnych środków remont kapitalny 
mieszkania, wytypowanego do takiego remontu przez Wójta Gminy , 

2. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przysługuje osobom, które: 

a) utraciły tytuł prawny do zajmowanego lokalu, 
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b) zamieszkują w lokalu, gdzie na 1 osobę przypada mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej, 

c) nabyły prawo do takiego lokalu na podstawie orzeczenia sądowego. 

Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy 

§ 5. Najemcy lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy, z którymi są zawarte 
umowy najmu na czas nieoznaczony, mogą dokonywać zamiany tych lokali na inne wolne 
lokale pozostające w dyspozycji wynajmującego za jego zgodą. 

Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas 
nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli 

społecznej 
§ 6. 1. Wnioski o najem lokali mieszkalnych składane są w siedzibie Urzędu Gminy . 

2. Osoba pełnoletnia ubiegająca się o wynajmem lokalu mieszkalnego składa wniosek 
o najem lokalu, w którym zobowiązana jest podać: 

a) dane o zajmowanym obecnie mieszkaniu, 

b) dane o dochodach brutto rodziny (osób ubiegających się o przydział mieszkania), 
przypadających na jednego członka gospodarstwa domowego z okresu 63 miesięcy 
poprzedzających datę złożenia wniosku: 

- z tytułu zatrudnienia, zlecenia lub umowy o dzieło, 

- z tytułu ubezpieczenia społecznego, 

- z tytułu otrzymanej pomocy społecznej, 

- z tytułu otrzymywanego zasiłku dla bezrobotnych, stypendium za odbywanie stażu, 

- alimentów, stypendiów, rent i emerytur, 

- z tytułu dochodu uzyskanego poza granicami kraju, 

- z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 

3. Składając wniosek, wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych we wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych. 

4. Wnioskodawca jest zobowiązany do składania informacji o zmianach mających wpływ 
na realizację wniosku. 

5. Złożenie przez wnioskodawcę oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane lub 
zatajenie danych dotyczących własnej sytuacji mieszkaniowej i materialnej w zakresie 
wymaganym uchwałą niezbędnym do zawarcia umowy najmu lokalu, skutkuje odstąpieniem 
od realizacji wniosku. 

6. W przypadkach budzących zastrzeżenia przeprowadza się wizję lokalową w miejscu 
stałego pobytu wnioskodawcy. 

7. Osoby, z którymi ma być zawarta umowa najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego 
kwalifikuje Społeczna Komisja Mieszkaniowa powołana przez Wójta Gminy w liczbie trzech 
osób , w skład której wchodzi pracownik Urzędu gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej 
i Zakładu Gospodarki Komunalnej. 
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Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez 
najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy. 

§ 7. 1. W razie opuszczenia przez najemcę lokalu mieszkalnego i pozostania w nim osób 
zamieszkujących dotychczas wspólnie z najemcą nieprzerwanie co najmniej przez 3 lata, 
uprawnieni do zawarciu umowy najmu są zamieszkujący w tym lokalu zstępni, wstępni, 
osoby przysposobione, jeżeli osoby te nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu i nie 
ma warunków do zamieszkania w lokalu stanowiącym nowe miejsce zamieszkania najemcy. 

2. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu wstępują małżonek nie 
będący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby wobec 
których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych. W takiej sytuacji nie mają 
zastosowania zapisy ujęte w § 2. 

Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m 2 . 
§ 8. Wolne lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 oddaje się 

w najem osobom, którym nie przysługuje prawo własności lokalu mieszkalnego lub domu lub 
współwłasności, a ich dochód przypadający na członka rodziny pozwala na poniesienie 
kosztów związanych z utrzymaniem lokalu i rodziny. 

 
Przewodniczący Rady 

Gminy Izbicko 

Henryk Zettelmann
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