DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 16 marca 2016 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Sławomir Parys

Poz. 2654

Data: 2016-03-16 14:31:20

UCHWAŁA NR I.3.2016
RADY GMINY JASIENIEC
z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy Jasieniec
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.2015.1515 j.t.) oraz 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 (Dz.U.2014.150 z późn. zm.) Rada
Gminy Jasieniec uchwala co następuje:
§ 1. 1. Uchwała ma zastosowanie do mieszkaniowego zasobu Gminy Jasieniec, o którym mowa w art. 20
ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz.U.2014.150 z późn. zm.).
2. Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych następuje w drodze wynajmowania lokali stanowiących
mieszkaniowy zasób Gminy Jasieniec, które przeznaczane są przede wszystkim na lokale zamienne, socjalne
i pomieszczenia tymczasowe w przypadkach, gdy na Gminie Jasieniec ciąży obowiązek ich dostarczenia.
3. Umowy o najem lokali zawierane są na podstawie pisemnego podania osoby pozostającej w trudnych
warunkach mieszkaniowych, przebywającej na terenie Gminy Jasieniec.
4. Za osobę pozostającą w trudnych warunkach mieszkaniowych uważa się osobę zamieszkującą w lokalu,
w którym powierzchnia użytkowa przypadająca na członka gospodarstwa domowego wynosi mniej niż 5m 2
w gospodarstwie wieloosobowym, a w gospodarstwach jednoosobowych mniej niż 10m2 lub w lokalach nie
spełniających wymogów pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.
§ 2. 1. Lokale socjalne przeznacza się dla osób:
1) Które nie posiadają tytułu prawnego do lokalu;
2) Których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza:
a) 100% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym;
b) 75% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
2. Uprawnionymi do najmu lokalu socjalnego w pierwszej kolejności są osoby, które:
1) Uzyskały prawo do lokalu socjalnego na podstawie wyroku sądu;
2) Utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy budowlanej, pożaru lub innego zdarzenia
losowego;
3) Zajmują lokale mieszkalne w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, w związku ze stwierdzeniem przez
organ nadzoru budowlanego stanu zagrożenia życia lub mienia;
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4) Opuściły dom dziecka, rodzinne domy dziecka oraz rodziny zastępcze, placówki opiekuńczowychowawcze lub inne ośrodki wymienione w przepisach o pomocy społecznej w związku z uzyskaniem
pełnoletności, nie mające zabezpieczonych potrzeb mieszkaniowych, pod warunkiem złożenia wniosku
w terminie nie później niż 12 miesięcy od dnia osiągnięcia pełnoletności;
5) Uprawnione są do lokalu zamiennego na podstawie odrębnych przepisów.
3. Wójt Gminy może przekwalifikować lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokal
socjalny.
4. Dochód oblicza się według przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych
(Dz.U.2013.966 z późn. zm).
§ 3. 1. Pomieszczenia tymczasowe przeznacza się dla osób, wobec których wszczęto egzekucję na
podstawie tytułu wykonawczego, w którym orzeczono obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu
potrzeb mieszkaniowych, bez prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego.
2. Pomieszczenia tymczasowe nie przysługują osobom, które posiadają tytuł prawny do lokalu
mieszkalnego lub pomieszczenia, w którym mogą zamieszkiwać.
3. Do najmu pomieszczeń tymczasowych stosuje się odpowiednio przepisy §1 ust. 3 oraz §9.
§ 4. 1. Pozostałe lokale mieszkalne przeznacza się dla osób:
1) Które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych;
2) Których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego z ostatnich trzech
miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego nie przekracza:
a) 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym;
b) 100% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
2. Dochód oblicza się według przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych
(Dz.U.2013.966 z późn. zm).
§ 5. 1. Lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy mogą być zamieniane pomiędzy
najemcami tych lokali wyłącznie za zgodą Wójta Gminy. Warunkiem wyrażenia zgody na zamianę jest brak
zadłużenia za najem lokali lub spłacenia istniejących zaległości przed dokonaniem zamiany.
2. Wójt Gminy może wyrazić zgodę na zamianę lokali pomiędzy zainteresowanymi osobami
w przypadkach uzasadnionych, a w szczególności w razie:
1) Konieczności dostosowania lokalu pod względem wielkości powierzchni i wyposażenia w instalacje
do wielkości gospodarstwa domowego i jego statusu materialnego;
2) Możliwości uzyskania w drodze zamiany mieszkania położonego w pobliżu miejsca pracy;
3) Powstania warunków rodzinnych uzasadniających zmianą miejsca zamieszkania;
4) Względów zdrowotnych uzasadniających konieczność zamieszkania w innym lokalu.
§ 6. 1. Wnioski osób występujących o najem lub zamianę lokalu powinny być składane w kancelarii Gminy
Jasieniec.
2. Wójt Gminy powołuje Zarządzeniem Komisję w celu przeprowadzenia weryfikacji wniosków
o przydział lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Jasieniec.
3. Komisja powinna liczyć od 3 do 5 osób, w skład której mogą być powołani radni, pracownicy Urzędu
Gminy i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
4. Zadaniem Komisji, o której mowa w ust. 2 jest:
1) Uczestniczenie w oględzinach mieszkań zajmowanych przez osoby ubiegające się o wynajęcie lokalu
z mieszkaniowego zasobu gminy;
2) Opiniowanie wniosków osób ubiegających się o wynajęcie lokalu z uwzględnieniem kryteriów określonych
w niniejszej uchwale.
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5. Komisja rozstrzyga o zakwalifikowaniu i umieszczeniu na liście osób zakwalifikowanych do najmu
lokalu lub jego zamianą.
6. W oparciu o opinię Komisji Wójt Gminy podejmuje ostateczną decyzję o przydziale lokalu.
§ 7. 1. Listę osób, którym przydzielono lokal z mieszkaniowego zasobu gminy, podaje się do publicznej
wiadomości na okres 30 dni. Do listy dołącza się informację o miejscu i terminie składania zastrzeżeń i uwag.
2. Listy osób, o których mowa w ust. 5 i ust. 1 grupujące nazwiska i imiona według rodzaju udzielonej
pomocy mieszkaniowej wraz z podaniem podstawy prawnej, podawane są do publicznej wiadomości co
najmniej raz w roku, poprzez ich wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy na okres 14 dni po ich
utworzeniu, celem zapewnienia kontroli społecznej.
3. Postanowień ust. 2 nie stosuje się do wynajmowania lokali zamiennych osobom pozbawionym mieszkań
w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innego zdarzenia losowego.
4. Urząd Gminy zobowiązany jest do zbadania zasadności zastrzeżeń i uwag, które wpłynęły
w wymaganym terminie zgodnie z ust. 1, dotyczących ogłoszonych list i udzielenia zainteresowanym
odpowiedzi na piśmie.
5. Realizacja list następuje:
1) Poprzez złożenie wnioskodawcy co najwyżej trzech propozycji najmu lokali o parametrach wynikających
z ustawy;
2) W przypadku nieprzyjęcia przez wnioskodawcę żadnej z propozycji, o której mowa w ust. 5, Wójt Gminy
umieszcza tę osobę na końcu listy;
3) Przepisy ust. 5 pkt. 1 nie mają zastosowania do osób, o których mowa w § 2, ust. 2, pkt 1 oraz § 2, ust. 2,
pkt 2
6. Skierowanie do zawarcia umowy o najem wydaje Wójt Gminy. Jeżeli do zakwalifikowania na listę
upłynęło więcej niż 12 miesięcy, warunki uprawniające wnioskodawcę do uzyskania lokalu podlegają
weryfikacji uaktualniającej, z wyłączeniem osób, o których mowa w §2, ust. 2, pkt 1 oraz §2, ust. 2, pkt 2.
§ 8. 1. W razie śmierci najemcy i pozostania w lokalu osób zamieszkujących faktycznie wspólnie z najemcą
nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 lat do chwili śmierci, uprawnionymi do zawarcia umowy najmu są
zamieszkujący w tym lokalu wstępni, współmałżonkowie osoby wynajmującej oraz pełnoletni zstępni, osoby
przysposobione i rodzeństwo dotychczasowego najemcy o ile w dacie śmierci najemcy nie posiadały i nie
posiadają tytułu prawnego do innego lokalu.
2. Osoby wymienione w ust. 1 mogą uzyskać prawo do lokalu jeżeli:
1) Złożą wniosek o zawarcie umowy o najem lokalu w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci najemcy;
2) Osiągną średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego z ostatnich trzech miesięcy przed
datą śmierci najemcy, nie przekracza:
a) 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym;
b) 100% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
3. Dochód oblicza się według przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych
(Dz.U.2013.966 z późn. zm).
§ 9. 1. Lokale mieszkalne należące do zasobów gminy o powierzchni przekraczającej 80 m2 mogą być
oddane w najem:
1) Osobom, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych;
2) Rodzinom prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe definiowane w art. 2, pkt 9 ustawy o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, składające się co najmniej
z 6 osób;
3) Za zapłatą czynszu wolnego, określonego w wyniku przetargu.
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§ 10. 1. Lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy mogą być zamieniane pomiędzy
najemcami tych lokali wyłącznie za zgodą pisemną Wójta Gminy. Warunkiem wyrażenia zgody na zamianę
jest brak zadłużenia za najem lokali lub spłacenia istniejących zaległości przed dokonaniem zamiany.
2. Zamiana, o której mowa w ust. 1, może być dokonana jeżeli:
1) Niezbędne jest dostosowanie lokalu pod względem wielkości powierzchni i wyposażenia w instalacje,
do wielkości gospodarstwa domowego i jego statusu materialnego;
2) Najemcy co najmniej dwóch lokali wyrażą chęć dokonania zamiany;
3) Występują względy zdrowotne, uzasadniające konieczność zamieszkania w innym lokalu.
3. Zamianie nie podlegają lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe.
4. Zamiana lokalu wymaga zawarcia nowych umów, po dokonaniu zamiany.
§ 11. 1. W lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wójt Gminy ustala stawki
czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu, z uwzględnieniem czynników podwyższających lub
obniżających ich wartość użytkową.
2. O obniżkę czynszu za lokal mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł prawny do zajmowanego lokalu
mieszkalnego, jeżeli ich średnie dochody w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego za rok ubiegły
poprzedzający datę wystąpienia z wnioskiem o obniżkę, nie przekraczają 75% najniższej emerytury
w przypadku gospodarstwa wieloosobowego i 100% najniższej emerytury w przypadku gospodarstwa
jednoosobowego.
3. W przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego obniżka czynszu może nastąpić wówczas, gdy
średnie dochody na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy wynosić będą odpowiednio:
1) Od 75% do 65% najniższej emerytury na osobę – obniżka czynszu może wynieść 5% uiszczanej stawki
czynszu;
2) Od 64% do 50% najniższej emerytury na osobę – obniżka czynszu może wynieść 10% uiszczanej stawki
czynszu;
3) Poniżej 50% najniższej emerytury na osobę – obniżka czynszu może wynieść 15% uiszczanej stawki
czynszu.
4. W przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego obniżka czynszu może nastąpić wówczas, gdy
średnie dochody na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy wynosić będą odpowiednio:
1) Od 100% do 75% najniższej emerytury na osobę – obniżka czynszu może wynieść 5% uiszczanej stawki
czynszu;
2) Od 74% do 50% najniższej emerytury na osobę – obniżka czynszu może wynieść 10% uiszczanej stawki
czynszu;
3) Poniżej 50% najniższej emerytury na osobę – obniżka czynszu może wynieść 15% uiszczanej stawki
czynszu.
§ 12. Traci moc uchwała Nr III.9.2012 Rady Gminy Jasieniec z dnia 1 marca 2012r. w sprawie uchwalenia
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Jasieniec.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady:
mgr inż. Grzegorz Osiński

