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UCHWAŁA NR VI/30/11
RADY GMINY W BAĆKOWICACH

z dnia 17 marca 2011 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 21 ust. 1 pkt 2 i 
ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 roku Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) Rada 
Gminy w Baćkowicach uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem 
pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone na ten cel 
w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
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Załącznik do Uchwały Nr VI/30/11
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 17 marca 2011 r.

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy. 

I. Lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego gminy mogą być 
wynajmowane osobom: 
- które nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu, 
- których dochód miesięczny na jedną osobę nie przekracza 150% najniższej emerytury - 
w gospodarstwie jednoosobowym, 

- których dochód miesięczny na jedną osobę nie przekracza 100% najniższej emerytury - 
w gospodarstwie wieloosobowym. 

II. 
1. Lokale socjalne mogą być wynajmowane osobom: 
- wobec których orzeczono eksmisję z prawem do lokalu socjalnego 
- które zostały pozbawione mieszkania w wyniku zdarzeń losowych 
- które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, a średni miesięczny dochód na 
jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 75% najniższej emerytury 
w gospodarstwie jednoosobowym i 50% najniższej emerytury w gospodarstwie 
wieloosobowym. 

2. Umowy najmu na lokal socjalny zawiera się na czas oznaczony nie dłuższy niż 1 rok. 
III. Bez względu na wysokość dochodu lokale, o których mowa w pkt. 1 mogą być również 

wynajmowane osobom: 
a) podlegającym przekwaterowaniu do lokalu zamiennego: 

- z budynków przeznaczonych do rozbiórki 
- z budynków przeznaczonych do przebudowy lub modernizacji 
- pozbawionych mieszkań w wyniku klęski żywiołowej 
- z budynków przeznaczonych do opróżnienia na skutek zagrożenia bezpieczeństwa ludzi 
lub mienia. 

IV. Warunki zamiany lokali: 
a) najemcy lokali mieszkalnych mogą dokonywać zmian zajmowanych przez siebie lokali, 
b) zmiana lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy wymaga pisemnej 

zgody wynajmującego. 
Wynajmujący wyraża zgodę na zamianę lokalu, jeżeli zamiana nie narusza interesów najemcy, 

doprowadza do poprawy warunków zamieszkania, najemca nie zalega z opłatą czynszu lub 
jest korzystna dla gminy. 

V. Umowę najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego zawiera się z osobą wskazaną przez Wójta 
Gminy. 
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VI. Umowa najmu może być zawarta z osobami które: 
a) są pełnoletnie i pozostały w lokalu po opuszczeniu go przez najemcę, są jego osobami 

bliskimi, chyba, że najemca zamieszkał w lokalu znajdującym się w tej samej lub bliskiej 
miejscowości, do którego ma tytuł prawny, a powierzchnia mieszkalna zapewnia 
pozostawionym osobom więcej niż 5 m2 na osobę. Najem może nastąpić pod warunkiem, że 
osoba pozostawiona nie ma tytułu prawnego do innego lokalu. 

b) . 
VII. Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali: 

a) wniosek o wynajęcie lokalu powinien zawierać opis aktualnej sytuacji mieszkaniowej, 
rodzinnej i materialnej oraz dowody potwierdzające wysokość osiąganych dochodów, 

b) wnioski o najem lokali rozpatrywane są przez Wójta Gminy, 
c) kontrolę rozpatrywania i załatwiania wniosków sprawuje właściwa komisja Rady Gminy. 
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Uzasadnienie
W myśl art. 21 ust. 1 pkt 2 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 późn. zm.), Rada Gminy zobowiązana jest do ustalenia zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania 
lokali. Przy wynajmowaniu lokali zasadą jest, aby w pierwszej kolejności zaspokajano, 
w miarę możliwości, potrzeby osób znajdujących się w trudnych warunkach mieszkaniowych 
i bytowych, osób przekwaterowanych z innych budynków oraz pozbawionych mieszkań 
w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof. 

Zasady określone w projekcie uchwały będą dotyczyły wynajmów lokali po wejściu w życie 
uchwały. 


