
UCHWALA NR XVIII/189/2012 

RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU 


z dnia 28 marca 20! 2 r. 


w sprawic: zasad wynajrnowania lokali rnieszkalnych wchodz~cych w sklod rnieszkaniowego zosobu Gminy 

Toszek. 


Na podstawie arl. 2 1 usl ! pkl. I i usl 2 ustawy z 2 1 czerwea 2001 roku oochronie praw lokalorow, 
mieszkaniowym zasobie gminy i 0 zmi anie Kodeksu eywi lnego (Dz. U. z 2005r. Nr. 31 poz. 266 ze zmianami) oraz 
art. I 8 ust.2 pkt ! 5 i act.40 ust.2 pkl 3 uslawy z dnia 8 marca 19901'. 0 samorz<\dzie gminnym (Dz. U. z 200 I r. Nr 
! 42, poz.159! ze zmianami) po przeprowadzonej konsu!tacji Roda Miejsko w Toszku 

uChwala co nast~puje: 

§1. 

USla!a si, zasady wynajmowania lokali wchodz<\cych w ski ad mieszkaniowego z050bu Gminy Toszek 
slanowi<\ce zal<\cznik do niniej szej llchwaty. 

§ 2. 


Wykonanie uchwaly powierza s i~ Bum1istrzowi Toszka. 


§ 3. 

Traci moc uchwala nr XXXIV 136 1/2002 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 styeznia 2002 r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodz<\eych w sklad mieszkaniowego zasobu gminy Toszek. 

§ 4. 

Uehwala wchodzi w zyeie po uptywie 14 dni ad dnia ogloszenia w Dzienniku Urz,dowym Wojew6dztwa 
SI<\skiego . 

Przewodniez<\ey Rady 
Miejskiej w Toszku 

Ireneusz Kokoszka 

--_._" ._ -- .,,-_.- ,,---,,- ----_._- --- - --
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Za1'lcznik do Uchwaly Nr XVlllI18912012. 

Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 marca 20 12 r 

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZA,CYCH W SKLAD 
MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY TOSZEK 

Rozdzial 1 

Postanowienia ogolne 

§ 1 

1. Uchwala niniej sza reguluje zasady wynajmowania !okali wchod:!.(tcych W sklad mieszkaniowego zasobu Gminy 
Toszek (zwanej daJej Gminv oraz okres la tryb zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i ustala kryteria wyboru os6b, 
kt6rym przyshlguj e pie rwszenstwo zawarcia umowy najmu . 

2. W celu zaspokoj enia potrzeb rnieszkaniowych czfonk6w wSpOlnoty samorzildowej gmina wynajmuj e lokale 
stanowi'lce mieszkaniowy zas6b groiny na wan.mkach okreslonych w niniejszej uchwale. 

3. Ilekroc w uchwale jest mowa 0: 

1) 	 ustawie bez bli tszego okreslenia - nalcZy przcz to rozumiec ustawC( z doia 21 czerwca 2001 r. 0 ochronie praw 
lokator6w, mieszkaniowym zasobie gminy i 0 2lnianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r., Nr 3 1, poz. 266 z 
p6in. zm .), 

2) 	 rnieszkaniowyrn zasobie - natezy przez to rozumiec mieszkaniowy zas6b Gmin y Toszek okrd lony uchwah~. 0 

wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym za;obem, 

3) 	 grninie - nalezy przez to rozumiec Gm in1( Toszek, 

4) 	 burrnist rz.u - nalezy przez to rozumiec Bunnistrza Toszka, 

5) 	 osobie - bez bl ii:szego okrdlenia - nalezy przez to rozumiec osobf\:, kt6ra j est w stan ie wykazac, ze Gmina Toszek 
jest mi~jscem jej sta1ego pobytu,; 

6) 	 lol<alu - nalezy przez to rozumiec lokal okrd lony wart . 2 ust. 1 pkt 4 ustawy; 

7) 	 l o k~lu zamiennym - naJezy przez to rozumiec (okal okfdlony wart. 2 ust.I pkt 6 ustawy; 

8) 	 lok~ lu socjalnym - natezy przez to rozumiec lokal okrd lony wart. 2 ust .1 pkt 5 ustawy; 

9) 	 powienchni uzytkowej lokalu - naieZy przez to rozumiec powierzchnii( okreS lon'l. w w art. 2 ust.l pkt 7 ustawy; 

10) 	dochodzie - za doch6d uwata s i1( wszelkie przyehody po odliczeniu koszt6w ieh uzyskania oraz po odliczeniu 

sk ladek na ubezpieczcnie emeryta[ne j rcntowe oraz na ubezpicczenie chorobowc, okreslonych w przepisach 0 

systemic ubezpieczell spo{ecznyc!1. chyba, i.e zostaty zaliczone do koszt6w uzyskania przychodu . Do dochod6w 

nie wlicza s i ~ 5wiadczcJl pomocy materialncj dla uczni6w, dodatk6w dla sierot zupdnych, jednorazowych 

zapom6g oraz dodatku z tytntu urodzcnia dz iecka, pomocy w zakresie dozywiania , zasitk6w i dodatk6w 

piclft.gnacyjnych, dodatk6w z pomocy spotccznej z t)'tulu ksztatcenia i rehabilitacji, zasitk6w okresowych z 

pO\l1ocy spotecznej, jednorazowych swiadczen pieni1(znych i swiadC7_cn w naturze z pomocy spotecznej oraz 

dodatku mieszkaniowego; 
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11 ) 	gospodarstwie domowym - przez gospoda.rstwo domowe rozumie 5[{( najemct; samodzielni e zajmujetcego [oJ..;al 

lub naj emc~ , jego malzonka i inne osoby wspo lnie z nim stal e zamieszkujctce i gospodarujqce, ktore swoje prawa 

do zamieszki wania w lokalu wywodz<\ z prawa tego najemcy; 

12) 	 lokatorze - nalezy przez to rozumiec osoby wymienione w art.2 uSLI pkt I ustawy; 

13) wlascicielu - nalezy przez to rozumiec wynajmuj'lcego lub osob~ . 0 kt6l'ej mowa wart . 2 ust.l pkt 2 ustawy~ 

14) 	naj nii:szej emeryturze - przez najnizsz'l emerytuf({ rozumie s i~ kwol~ naj nizszej emerytury okres lonct w 
Kom unikatach Prezesa Zakladu Ubezpieczell Spofecznych, og{aszanych w Dzienni ku Urzt;dowym RP "Monitor 

Polski". 

§2 

]. Gmina wykorzystuj'lC mieszkaniowy zasa b zaspokaja potrzeby mi eszkaniowe gospod arstw 0 niskich dochodach o raz 
zapewnia lokale zamienne i lokale socjalne. 

2. Gmina zawiera umowy najmu lokali na czas nieoznaczony, a umowy najmu lokali socjalnych na czas oznaczony. 

3. Gmina nie zawiera umow najmu lokali na ezas nieoznaczony, uma w najmu lokali socjalnych na czas oznaczony z 
osobami, kta re byly wlascicielami lokali i przeniosty ich wtasnosc na inne osoby. 

4. Bumlistrz dokonuje kwalifikacji Iokali mieszkalnych do wynajm u, i przyznaje uprawnienia do wynajmu. Wyj<\tek 
stanowi'l lokale mieszkalne znajduj'lce sit; w placowkach oswiatowo - wychowawczych. Stosowne urnowy najmu 
zawieraj q kierownicy tych placowek, na czas tlwania stosunku pracy, W oparciu 0 umowy 0 pracy w danej plac6wce. 

5.Rada Miejska powotuje wspo lpracuj 'lcy z Burmistrzem Toszka organ o piniodawczy w sprawach lokalowych 
nazwie Komisja ds . Polityki Mieszkaniowej zwana dalej "komisj'l", ktary dziala na podstawie regulaminu. 

Rozdzial2 

Warunki zamicszkiwania i \\'-ysokosc dochodu gospodarstwa domowego uzasadlliaj~ce do odd'luia w 
najem lok. lu oraz wysokosc dochodu gospodarstwa domowcgo uzasadni.j~ca zaslosowanie obnizck 
czynszu 

§3 

Lokale mieszkal~le 

1. Lokale mieszkalne przeznaczone Sq dla os6b pozostajqcych w trudn ej sytuacji mieszkaniowej i materialnej , kto re 
zamieszkuj'l na terenie gminy Toszek i spelniaj <\ nast{(puj'lce warunki: 

1) zamicszkujq w lokalu, w ktorym na osobt; (czlo nka rodziny), przypada mniej niz 6 rn2 powierzchni l'lcZJlej pokoi, a 
takze osoby zamieszkuj'lce w pomieszczeniach nie nadaj 'lcych sj~ na slaty pobyt ludzi w rozumieniu prawa 
budowlanego; 

2) jezeli wnioskodawca, jego malzonek. osoba pozosrajqca we wspolnym pozyciu lub inna osoba zgloszona do 

zamieszkania we wspolnym gospodarstwie domowym nie pos iada tytulu prawnego do innego lokalu . budynku 

mieszkalnego lub jego cz~sci ~ 


3) osi&gaj'l sredni mies i ~czny doch6d na jednego czlonka gospodarsnva do mo wego w okresie 6 mj esi~cy 

poprzedzaj'lcych dat~ zlozenia wniosku 0 najem loka lu nie przekraczaj'lcy: 
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a) 100 'Yo kwoty najniZszej emery1ury w gospodarstwie jcdnoosobowym, 
b) 80 % kwoty najniZszej emelytury w gospodarstwie wieloosobowynl. 

2.Warunki wymienione w usC 1 musz<\. bye spelnionc l<\.eznie a dane zawarte we wniosku podJegaj'l. sprawdzeniu przed 
zawarc iem umowy najmu . 

3.0 najem lokalu mieszkalnego wehodz<\.cego w sklad mieszkaniowego zasobu glTl iny mog<\. ubiegae s i ~ osoby : 

1)Kt6re opuscity dom dziecka, rodzin~ zast~pez<\.lub rodzinny dom dziecka w zvvitlzku z uzys kaniem pdnoletnosci, a 
nie maj<\ zaspokojonyeh polrzeb mieszkaniowych i nie sa~ w stanie ieh zaspokoie we wlasnym zakresie, pod warunkiem, 
i.e z w nioskiem 0 pornoe mieszkaniow<\. wyst<wiq w ci<\gu 3 lat od uzyskania pelnoietnosci ; 

2) Kr6rym wypowiedziano umow~ najrnu w trybie i na zasadach okreslonych w art .21 ust.4 ustawy, 0 ile podstawa 
wypowiedzen ia wynika z ustalen wielolelniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem. 

3) Kt6re dokonaty adaptacji, rozbudowy czy nadbudowy pomieszczeiliub powierzchni Iliemieszkalnych na lokale 
mieszkalne lub przeprowadzily remont lokalu we wlasnym zakresie i na wlasny koszt, w budynkach b~dqcych 
wlasnoseiq gminy, na podstawie zgody wbsciciela i wymaganych pozwolen budowlanych. 

§4 


Lokale socjalne 


l.Lokale socjall1e wynajmowane S<\. osobom pozostaj<\.cym w niedostatku na czas oznaczony nie przekraczaj<\.cy 

jednego roku. 0 najem lokalu socjalnego rnieszkaniowego zasobu Ominy Toszek mog<\. si~ ubiegac osoby: 


1) peinoletnie, nie b~d<\.ce wlascicielami lub wsp6lwlascicielami innego iokalu, budynku mieszkalnego lub jego cz~sci; 


2) zamieszkujqce w lokalach, w kt6rych na jedn<\. uprawnioll<\. osob~ przypada mniej niz S m2 powierzchni mieszkalnej; 

3) kt6rej sredni rniesi~cZJly doch6d najednego czlonka gospodarstwa dornowego w okresie 6 miesi~cy poprzedzaj'tcych 

dat~ ztozenia wniosku 0 najem lokalu nie przekracza: 

a) 7S % kwoty najniz.szej emery1ury w gospodarstwie jednoosobowym; 

b) SS % w gospodarstwie wieloosobowym. 


2.Warullki wymicnione w ust. 1 musz't bye spelnione t'tcznie a dane zawarte we wniosku podlegaj<\. sprawdzeniu przed 

zawarc ieln Ulllowy naj mll . 


3. Lokale socja lne wynajmowane s<\. osobom , kt6re nabyly prawo do takiego lokalu na podstawie orzeezenia sqdowcgo. 


4. Urnowa najmu lokalu socja lnego winna bye zawarta na czas nie dtu±szy niz 12 miesi~cy z mozliwosci<\. jej 

przedruzenia na nast~pny okres, jei:.eli najernca nadal znajduje si~ w sytuacji materialnej , 0 ktorej mowa w ust. I pkt 3 

pod warunkiem i.e: 

a) nie zalega z oplatami za lokal, 

b) przestrzega zasad regulaminu porz<\.dku domowego, 

c) utrzymuje lo kal w nalczytyrn stanie. 


5. Najemea lokalu socjalnego w celu przed~ui:eni a umowy najmu jest zobowi<\.zany do przedfozenia BUfJnistrzowi, bez 

dodatkowego wezwania, zaswiadczenia 0 wysokosci dochod6w z ostatnich 6 miesi~cy wraz z wnioskiem 

potwierdzonyrn pr2ez administratora budynku 0 braku przeslanek okrdlonych w ust 4 . 


6. lezeli doch6d jest wyzszy niz uprawniaj'lcy do wynajrnu lokalu soejalnego Wynajrnuj£tcy moze zaproponowac 

zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony dotychczas zajmowanego lokalu , po uprzednim wyl~czeniu go z zasobu 

lokali socja lnych. 


7. Wanmk6w okreslonych w § 4 uSl.l pkt 2 niestosuje s i~ do os6b: 

a) b~d<\.cych lokatorami, kt6rym wypowiedziano stosunek prawny na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy, 

b) pozostaj<\.cych w wyj<\tkowo trudnej sy1uacj i zdrowotnej , rodzinnej lub spolecznejw przypadku: 


gdy s<\ bezdomne i przebywaj£t na terenie gmi ny; 

- niepelnosprawnosci wnioskodawcy lub czJonka rodziny uprawn ionego do wspolnego zamieszkiwania; 
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c i~tkiej, przewleklej choroby wnioskodawcy lub cztonka rodziny uprawnionego do wsp61nego zamieszkiwania; 

gdy wystl?puje a lkoholizm lub przemoc w rodzinie, potwierdzona odpowiednim i dokumentamL 


8. Dopuszcza si~ zawarcie umowy najmu 10kaJu socjalnego z oso b<\, ktora nie spclnia kryte rium okreslonego w § 4 ust.l 
jezeli utracila mieszkanie na skutek kl~ski zywio towej, katastrofy, pozaru, powodzi, trz~s ienia ziemi, huraganu itp. , na 
czas niezb~dny do uzyskania inn ego lokalu 

§5 


Lokale zamienne 


1.Gmina zapewnia wynaj~ci e lokalu zamiennego najerncorn mieszkaj<lcym w budynkach Jub lokalach wcbodz/tcych w 
sklad mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek: 

a) przeznaczonych do rozbi6rki, modernizacji lub do remontu kapitalnego, 

b) przeznaczonych do wykwaterowania ze wzgl~du na sprzedaz., 

c) w przypadku uznania dotychczasowego lokalu za lokal niemieszkaby. 

2.W przypadku, kiedy najemca wyst~puje 0 najem lokalu zamiennego 0 metrazu wi~kszym , anizeli dotychczas 
zajrnowany lokal , B urrnistrz moie wskazae taki tokal, pod warunkiem wykonania remontu we wlasnym zakres ie i na 
koszt wtasny najemcy o raz pod warunkiem, ie najemca zlozy oswiadczenie, ii zrzeka si~ wszelkich roszczen 0 zwrot 
Jub dokonanie rozliczenia z Wynajmujqcym z tego tytulu. 

§6 


Obniika czynszu 


I.Obnizki czynszu naiiczonego wedlug obowictZuj <lcych stawek bazowych czynszu mogq bye udzielone najemcom 
lokali mieszkalnych wchodzqcych w sklad mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek. 

2.0bniiki czynszu do 30 G/o udzielane b~dq najemcom, kt6rych sredni miesi~cZJ1Y doch6d na jednego czlonka 
gospodarstwa domowego w okresie 3 miesii(cy poprzedzaj /tcych dat~ zloienia wniosku nie jest wyzszy niZ: 

75 % kwoty najniiszej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym; 

55 010 kwoty najnitszej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. 

3.0bniiki czynszu przyznawane b~d/t na ok res 12 miesi~cy z rnoii1wosc iq przedruzenia na kolejne okresy w przypadku, 
gdy niski doch6d to uzasadnia. 

4.Najemca ubiegajqcy s i~ 0 obni i.k~ czynszu obowi'tzany jest przedloiye zaswiadczenie 0 wysokosci uzyskanych 
dochodow czlonk6w gospodarstwa domowego za okres 3 miesi?cy poprzedzajqcych dati( zlozeni a kompletnego 
wniosku. 

5.0bnizki czynszu nie udziela sii( najemcom, kt6rzy: 

1) w dniu zlozenia wniosku 0 zastosowanie obnizki posiadaj<\.zaleglosci z tytutu oplacania czynszu w obnizonej 

wysokosci; 

2) s<l uprawnieni i pobieraj't dodatek mieszkaniowy; 

3) podnajmuj<l osobom trzecim w calosci lub cz~sci lokal mieszkalny; 

4) otrzymaty wypowiedzenie umowy najrnu lokalu ; 

5) zajmuiqlokal socjalny; 

6) doko nali zamiany lokalu mieszka lnego na lo kal 0 wyzszym czynszu; 


7) zajmujq lokal mieszkalny, w kt6rym na osob~ przypada wi~ej nit 8 m2 powierzchni Iqcznej pokoi. 

Rozdzia13 
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Zasady dokonywania zamian loka li mieszkalnych 

§7 

Zamiana mi ~dzy najemcami 
1. Zamiana lokali wchodz,\cych w sklad zasobu Ominy Toszek, z kt6rymi umowa najrnu zawarta zostata na czas 

ni eoznaczony, ma g<\. dokonywac w oparciu 0 zgodnie z1oi.one wnioski zamiany zajrnowanych lokali , jak r6wniez 

zamiany na lokal e w innych zasobach. 


2. Zamiana lokali mieszkalnych, 0 kt6rych lllowa w ust. I wymaga piscmnej zgody wlasciciela lokalu. 

3. l ezeli przedrniotem zamiany mieszkania jest dom jednorodzinny. lokal stanowi'lcy odr~bn'l wJasno~c lub sp61dzielcze 

wtasnosciowe prawo do lokalu, wlasciciel zobowiaJ..any jest do przenies ienia pos iadanej w}asnoSci w fonnie aktu 

notari alcego na najemclt. 


4. W przypadku zamiany lokali pomi'tdzy najemcami. z kt6rych chociaZjeden zalega z zaplat<\. czynszu i innych oplat , 

zgoda na zamian~ moie bye wyraiona po dokonaniu sptaty tych nalei.::lOsci. 


5. Koszty zwi,\zane z remontem lokali stanowi<\.cych przedmiot zamiany w calosci obei<\jaj<t przyszrych najemc6w, 

kt6rzy zobowiqzuj<\. si~ zlo2:yc oswiadczenie, iz zrzekaj't si~ wszelkich roszczen 0 zwrot lub dokonanie rozl;czenia z 

Wynaj rnuj'tcym z tego tytutu. 


6 . 0dmowa udzieleni a zezwolenia na zamian~ lokalu moze nast~ic w przypadku : 

I) zanize ni a powierzchni mieszkalnej przypadaj<\.cej na jedn<\. uprawnion<\ osob<t w gospodarstwie domowym 

najerncy, 

2)jezeli przedmiotern zamiany j est lokal socjalny. 

3) jeieli wysokosc dochodu na osob~ w gospodarstwie domowym, up rawnia naj emc<t do otrzymania lokalu 

soejalnego 

4) je±eli umowa najmu lokalu jest w trakeie wypowiedzenia. 


§8 

Zamiana z Wynajmuj'tcym 
1. N ajemcy lokali nalei.<\cych do mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek mog<\. ubiegae s j ~ 0 zarni an~ rnieszkan ia l1a 

inny lokal mieszkalny, kt6ry zostaf zwolniony i jest w dyspozyeji Wynajmuj<\.cego wyl<\.cznie w przypadku: 

1) choroby lub inwalidztwa. lub wyj <\tkowej sytuacji rodzinnej ; 

2) zami:my na lokal mniejszy od dotychczas ~imowanego ; 


2.Warunkiem zawarcia urnowy na lokal jest zdanie uprzednio zajmowanego lokalu Wyn ajmuj<tcemu w stanie 
nadajqcym silt do zamieszkania. 

3. W przypadku, gdy zdany lokal nie nadaje silt do zamieszkania kos2t ami rernontu zostaje obciq:zona osoba zdaj<\.ca 

lokal. 


4 .W celu realizacji zallliany, 0 kt6rej mowa w us!. 1 pkt 1 do wniosku 0 zamianlt mieszkauia naj emca winieu zal'tczyc 
stosowne orzeczenie lekarskie oraz inne dokumenty, uzasadniaj ~ce konieeznose zarniany lokalu . 

5.0mi!la moie zaproponowac najemcy przed wypowiedzeniern umowy najmu z3miaIW lokalu mieszka lnego na inny 
lokal w przypadku , gdy najemca uie oplaca na bie4co czynszu najrnu o raz opiat zwi <\.zanyeh z dotychczas 
z <l:jmowanym lokalem. 

Rozdzial4 
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Tryb rozpatrywania i zalatwiania wniosku 0 najem lokali zawieranych Ila czas n ieoznaczony i 
o najem lokali socjalnych 

§9 

1. UtnOW~ n~jmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony lub lokalu socja lnego, 

kazdorazowo poprzedza zrozenie wniosku mieszkaniowcgo wypelnionego i potwierdzonego przez wyszczeg61nione w 

nim jednostki, wraz Z oswiadczeniem wnioskodawey 0 wyrai:eniu zgody na gromadzenie, przetwarzanie 

opubl ikowa nie danych osobowych , zgodnie z ustaw<\. z dnia 29 sierpnia 1997r. 0 ochronie danych osobowych (tekst 

jedn. Oz. U. z 2002r. Nr 10 1, poz. 926 z p6in.zm.). 


2. Ustalenie os6b, Zkt6rymi wi nna bye zawarta umowa najmu nast~puje w fomlle list przydziaru mieszkan: 

a) li sty pn:ydzialu lokalu na czas nieoznaczony, na kt6r<\ wpisywane S<\ osoby spdniaji.\ce odpowiednio kryteria 

okreslone w § 3 ust. I; 

b) Iisty przydziaru lokalu socjalnego, na kt6rf\. wpisywane S<\. osoby '5 petniajf\.ce odpowicdnio kryteria okrd lone w § 4 

usc!. 


3. Listy os6b uprawnionych do zawarcia umowy najmu z mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek sporzf\.dza si~ w 

spos6b jawny przy udziale Komisji ds . Polityki Mieszkaniowej i podaj e s i ~ do publicznej wiadomosci poprzez ieh 

wyv.,rieszenie na tabliey og!oszen w Urz~dzie Miejskim. 


4. Listy przydzia!6w zawieraj<\. nast~pujC\ee dane: liezby pOl71\dkowe, imiona i nazwiska oraz adresy os6b, z kt6rymi 

mOze bye zawarta umowa najrnu . 


5. Listy zatwie rdza Burmistrz, po uprzednim zaop iniowaniu ich przez Komisj~ ds. Po lityki Mieszkaniowej . 

6 .Wskazanie lokalu nas t~puje wg ko lejnosci osob umieszczonych na li stach, przy dostosowaniu proponowanego lokalu 
(w szczeg61nosci powierzchni) do struktu ry rodzi ny wnioskodawcy. 

7. Zawarcic umowy najmu z umieszczonymi na listach osobami, 0 ktorych mowa w § 3 ust.l oraz w § 4 usU moze 
nas t(tpi¢ z porniniltciem kolejnosci po uzyskan iu pozytyv.,rnej opinii Komisji ds. polityki Mieszkaniowej . 

8. Warunki uprawniaj'l.cc do zaware ia umowy najmu na czas nieoznaczony lub umowy najmu na lokal socjalny 
okres lone niniejsZ<\. uchwaht mUSZq bye spelnione w chwili zawierania umowy najmu. Przed zawarciem umowy najmu 
wnioskodawca winien uaktualnic swoje dane poprzez zlozenie wniosku mieszk.an iowego. 

9. Osoby umieszczone na li scie, ktore nie s petniaj<\. warunkow okrdl('l nych w § 3 ust. 1 oraz w § 4 Ust. I wykres\a s i ~ 

z li sty przydzialow. 

10. Osoby uj~te na Iistach przydzial6w o bowiqzane S<\. uzupelniae zlozony w niosek oraz infomlOwac 0 zmianach 
maj'tcych wplyw na realizacje wniosku . 

II . Osoby, ktore dwukrotnie odm6wily zawarcia umowy najmu na wskazany przez Gmin~ odpowiedni 10kai , wykresla 
siC( z listy przydziahJ. 

12. Zlozenie oswiadczen zawieraj<\.cych nieprawdziwe dane tub zataj eni e danych dotyczqcych wlasnej syluacji 
mieszkaniowej lub materiainej, niezb~dnych do zawarcia umowy najmu lokalu s kutkuje wykrdlcniem z listy. 

13 .ObowiC\zujqcq iistlt os6b oczekuj qcych na przyznanie iokali mieszkalnych i lokali socjalnych sporZ<\.dzonC\ 
w 2005 r. naleZy uaktua lnic umieszczajqC wylqcznie osoby znajdujl:\..ce s i ~ w trudnej sytuacji mat.erialnej 1 

mieszkaniowej. 

Rozdzial5 

Zasady post~powania w stosunku do os6b, kt6re pozosta/y w lokalu opuszczonym 
przez najemc~ lub wlokalu, w kt6rego najem nie wstqpi/y po smierci najemcy. 
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§ 10 


I . W razie opuszczenia lokalu przez najemc~ lub zgonu najemcy Wynajmuj"cy przyznaje prawo naj rnu lokalu osobom, 

ktore nie wslap ity w stosunek najmu w trybie art .691 Kodeksu cywilnego a pozoslaj't w lokalu i ktore spelniajqhtcznie 

nast~puj"ce warunki: 


1) stille zamieszkiwaly z najemc<\. w lokalu przez o kres nie kr6tszy niz to lat do chwili opuszczenia lokalu przez 

najemc~ lub do chwili jego smicrci. Zamieszkiwanie powinno bye udokulllentowallc poprzez potwierdzenie zarzqdcy 

lokalu, 


2) nie posiadaj'l. za leg{osci p~ atniczych zwi<tzanych z zajrnowaniem lokalu, 

3) nie posiadai 'l tytu tu prawnego do ionego lokalu mieszkalnego lub nieruchomosci oraz nie majqzaspokojonych 
potrzeb mieszkaniowych, 

4) wnosity w okresie zam ieszkiwania oplaty z tyturu uzytkowania lokalu. 

2. W przypadku, gdy powierzchnia mieszkaln <l lokalu zajmowanego przez osoby, 0 kt6rych mowa w ust.l przekracza 0 


20% powi erzchtli ~ JO 012 w przeliczeniu na jednego cztonka gospodarstwa wic loosobowego i 20 m2 w przypadku 

gospodarslwa jednoosobowcgo, Gmina ma prawo odmowic zawarcia umowy najmu z tymi osobam i wskazuj ,\c inny 

lokal 0 odpowiednio mniejszej powierzchni mieszkaJnej . 


Rozdzial6 

Zasady oddawania w najem lokali zakwalifikowanych do remontu na koszt najemcy 

§ 11 

l. Zarz~dca budynk6w komunalnych wskazuje B urmistrzowi Toszka lokale mieszkalne, kt6re wymagajq 

przeprowadz.enia remontu kapita lnego i mog~ bye przeznaczone do remontu na koszt wbsny przysz{ego naj emcy. Wmz 

ze zgtoszeniem zarzqdca przekazuje kart~ stanu teehnicznego zawieraj '\.c,\ planowan y zakres i koszt remo ntu o raz 

wykaz wyposaZenia technicznego do uzupetnienia. 


2. 0 przeznaczeniu 10k ali do remontu na koszt whsny przysztego najem cy decyduje Burmistrz Toszka, kt6ry podaj e do 

publicznej wiadomosci wykaz lokali przeznaczonych do remontu lub innych pomieszczeJi przeznaczonych do adaptacj i, 

okreslajqc: ad res lokalu lub pom ieszczen ia, jego pow i erzchni~ , strukt ur~, zakres prac remontowych oraz tenn in 

ogJ'\.dania lo kalu lub pomieszczenia i term in sktadania ofert. 


3. 0 lokal do remontu na wlasny koszt mog'\. ubiegac si~ osoby zamieszkale na te renie miasta lub gminy Toszek, 

kt6re nie maj'\. zaspokoj onych pot rzeb mieszkaniowych lub pos iadajq tylul prawny do zajmowania lokalu w 

mieszkaniowym usobie gminy. kt6re chcq dobrowoln ie zamienie si~ na inny lokal mieszkalny zakwali fik owany do 

remon!u. 


4. ZloZolle oferty os6b chC(tnych do przeprowadzenia remontu lokalu winny bye zaopiniowanie przez Komisj 4( ds. 

Polityki Mieszkaniowej o raz pod \egaj'\. zatwierdzeniu przez Burmistrza. 


5. Z wnioskodawe(\, administrator budynku zawiera umOWI( 0 wykonanie remontu we wlasnym zakresie i na wtasny 

koszt . Umowa zawierana jest na czas okreSlony, nie dtu ZsZY ni± 3 miesil\ce oraz okres la zakres planowanych prac. 


6. W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych prac nie przewidzjanych przez z.arz<tdc~ i nie uj e(tych w karcie 
stanu technicznego, strony mog'l przedtuzyc czas wykonania remontu nie dtuzej jednak niz 3 nast4(pne miesi~ce. W 
przypadku zdarzen losowych uniemozliwiajctcych wnioskodawcy dotrzymani e te rminu wykonania remontu, Z<l zgod'\. 
Bu rmistrza za rZ4dca moze przed tuzyc termin wykonania remontu 0 kolejne 3 mies i'\,ce. 

7. Zawarcie umowy naj mu lokalu na czas nieoznacl..ony przyznanego jako loka} do remontu na koszt wtasny przysztego 
najemcy, nast<wi po zakonczeniu remontn i dokonaniu komisyjnego odbioru technicznego lokalu z udziaJem 
przedstawicieli gminy. 

S.W przypad ku nie dotrzymania tenninu wykonania remontu z przyczyn lei.'\,cych po st.ronie wnioskodawcy, za 
dys ponowanie loka lem b~dzie nali czana o ptata r6wnowazna czynszowi. 

9. Dopnszcza s i ~ zwro t koszt6w poniesionych przez najemcl(, kt6ry przeprowadzil we wJasnym zakres ie i na wlasny 

koszt remont lokalu w przypadku wyku pu lokalu mieszkatnego przez najemc~. 


10. Zwrot koszt6w 0 kt6rych mowa w ust. 9 dotyczy wyt~cznie wymiany wszystkich okien w lokalu j drz:wi 
wej sciowych do lokalu . Rzeczoznawca podczas sporzqdzania operatu po o kazaniu oryginalnycn fakt ur b'\.di 

--_._ --------------------.--------- ---------------- 
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racllUnk6w przez najemcl( danego lokalu, pomniejszy wartosc lokalu 0 koszty wymiany okien i drzwi w lokalu. 

Rozdzial7 

Kryteria oddawania w najem lokali 0 powierzchni uiytkowej przekra czaj ~cej 80 m' 


§12 

I.Loble 0 powicrzchni uzytkowej przekraczajf\.cej 80 m2 mogf\. bye oddawane w naj em osobom, kt6 rym PI7.ystuguje 


pierwszenstwo zawarcia umowy naj mu na czas nieoznaczony lub osobom wpisanym na list~ os6b oczekuj f\.cych na 


zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony, a gospodarstwo domowe tych os6b tworzy co najmniej 7 


cztonk6w. 


2.W przypadk u braku os6b, 0 kt6rych mowa w ust. I wynajem lokalu 0 powicrzch ni lI zytkowej powyzej 80 m1 


nast~puje ze 100% zwyt.k<\ czynszu. 


Rozdzial8 

Kaucja 

§13 

1. Zawarcie umowy najrnu, (z wyl<\czeniem urnowy najmu lokalu socjalnego i zamiennego oraz umowy zawieranej w 

zwi¥ku z zamian<\ lokalu)) uza lez.nione jest od wptacenia przez naj emc~ kaucji zabezpieczaj<\cej pokrycie naleznosci 

z tytutu najmu loka lu przystuguj<\.cych wynajrnuj <\.cemu w dn iu oproznienia lokalu . 


2. Kaucja winna stanowie 6-krotny miesiyczny czynsz za dany lokal, obliczony wedlug stawek obowi<\:Zuj<\.cych w 


dniu zawarc ia umowy najmu . 


3.Najemcy znaj duj<\cy s i ~ w trudnej sytuacj i materialnej mog<\. korzys lac z ulg przez rozlozenie jej na raty mies i~c7Jl e 

ptatne w cictgu roku. 

4.Burm istrz po zas i ~gn i~ci u opinii Komisj i ds. Polityk i Mieszkaniowej podejm uj e decyzje w sprawie 0 kt6 rej mowa w 
Ust. 3. 

S.Od wptacenia kaucji wa!nia si't osoby: 

a) kt6re dokonaty adaptacji, rozbudowy czy nadbudowy pomieszczen lub powierzchni niem ieszkalnych na lokale 

mieszkalne; 

b) opusci ly dom dziecka, rodzin~ zast'tpcz<\lub rodzinny da m dziecka w zwi<\.zku z uzyskaniem pelnoietnosci , 

c) pozbawione mieszkan w wyniku kl~ski zywiotowej, katastrofy lub potaru. 

§ 14 

W spraw<l(:h nie LJregulowanych niniejsz't LJchwat<t obowi'tzuj " przcpisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. 0 och ronie 

praw loka(orow, mieszkalliowym zasob ie gmi ny i a zm ianie KodeksLi cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, paz. 266 z 

poin. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 
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