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UCHWAŁA NR XV/128/2011
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Kietrz 

Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt  15  ustawy  z dnia  08  marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym  (tekst  jednolity 
z 2001r.  Dz.U. Nr  142  poz.1591  z późn.  zm.)  oraz  na  podstawie  art.21  ust.1  pkt  2 ustawy  z 21  czerwca  2001r. 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U.. 
z 2005 Nr 31 poz. 266 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Uchwała  określa  zasady  wynajmowania  lokali  mieszkalnych  wchodzących  w skład  mieszkaniowego 
zasobu gminy. 

2. Lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy są wynajmowane wyłącznie osobom pełnoletnim 
– członkom wspólnoty samorządowej, które spełniają warunki  i kryteria określone w niniejszej uchwale. Wymóg 
pełnoletności nie dotyczy osób wstępujących w stosunek najmu na mocy art. 691 Kodeksu cywilnego. 

3. Osoba nie będąca członkiem wspólnoty samorządowej może uzyskać prawo najmu lokalu jedynie w drodze 
zamiany . 

4. Osoba lub małżonkowie ubiegający się o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy nie mogą posiadać 
tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego. 

5. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) ustawienależy  przez  to  rozumieć  ustawę  z dnia  21  czerwca  2001  roku  o ochronie  praw  lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz.266 ze zm.), 

2) uchwalenależy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, 

3) gminie bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć Gminę Kietrz, 

4) członkach wspólnoty samorządowej  należy przez to rozumieć osoby zamieszkujące na terenie Gminy Kietrz 
z zamiarem stałego pobytu. Osoby te muszą okazać się dokumentami potwierdzającymi zamiar stałego pobytu 
na terenie Gminy, w tym zameldowaniem na pobyt stały lub pobyt czasowy na terenie gminy oraz posiadaniem 
stałego źródła dochodu, 

5) mieszkaniowym zasobie Gminy  należy przez  to  rozumieć ogół  lokali mieszkalnych stanowiących własność 
Gminy, położonych w budynkach komunalnych i w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy, 

6) wynajmującymnależy przez to rozumieć Gminę Kietrz, 

7) miesięcznym  dochodzie  –  należy  przez  to  rozumieć  dochód w rozumieniu  ustawy  z dnia  21  czerwca  2001r. 
o dodatkach mieszkaniowych, 

8) osobie  bezdomnej  –  należy  przez  to  rozumieć  osobę  w rozumieniu  ustawy  z dnia  12  marca  2004  roku 
o pomocy społecznej, 

9) najniższej emeryturzenależy przez to rozumieć kwotę najniższej emerytury ogłoszonej przez Prezesa Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, 

10) gospodarstwie  domowymnależy  przez  to  rozumieć  gospodarstwo  domowe w rozumieniu  ustawy  z dnia  21 
czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych, 

11) komisja  –  właściwa  komisja  Rady  Miejskiej  sprawująca  kontrolę  nad  sprawami  związanymi 
z mieszkaniowym zasobem gminy. 
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Rozdział 2.
Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lub w podnajem lokalu na czas 

nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca 
zastosowanie obniżek czynszu 

§ 2. Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lub w podnajem lokalu: 

1. Na  czas  nieoznaczony,  dochód miesięczny  przypadający  na  jednego  członka  gospodarstwa  domowego  ze 
wszystkich źródeł, w okresie sześciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie może przekraczać 100% 
najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 125% w gospodarstwie jednoosobowym, z zastrzeżeniem 
pkt.34. 

2. Socjalnego,  dochód miesięczny  przypadający  na  jednego  członka  gospodarstwa  domowego  ze wszystkich 
źródeł, w okresie  sześciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie może przekraczać 60% najniższej 
emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 100% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym. 

3. Dla  osób  ubiegających  się  o ponowne  zawarcie  umowy  najmu  lokalu  z powodu  utraty  tytułu  prawnego 
z przyczyn  wymienionych  w art.11  ust.2  pkt.2  ustawy  (została  wypowiedziana  umowa  najmu  lub  orzeczona 
eksmisja z lokalu), dochód miesięczny przypadający na  jednego członka gospodarstwa domowego ze wszystkich 
źródeł, w okresie sześciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie może przekraczać 200% najniższej 
emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 250% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym. 

4. Dla  osób  spokrewnionych  albo  spowinowaconych,  ubiegających  się  o nabycie  tytułu  prawnego  do  lokalu, 
w którym pozostały po śmierci najemcy, a nie wstąpiły w stosunek najmu w trybie art. 691 Kodeksu cywilnego lub 
pozostały  w lokalu  po  opuszczeniu  go  przez  najemcę,  dochód  miesięczny  przypadający  na  jednego  członka 
gospodarstwa domowego ze wszystkich źródeł, w okresie sześciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku 
nie może przekraczać 200% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 250% najniższej emerytury 
w gospodarstwie jednoosobowym. 

§ 3. Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca zastosowanie obniżek czynszu 

1. Dochód  gospodarstwa  domowego  przypadający  na  jednego  członka  tego  gospodarstwa,  uzasadniający 
zastosowanie  obniżek  czynszu  ze  wszystkich  źródeł,  w okresie  sześciu miesięcy  poprzedzających  datę  złożenia 
wniosku  nie  może  przekraczać  60%  najniższej  emerytury  w gospodarstwie  wieloosobowym  i 100%  najniższej 
emerytury w gospodarstwie jednoosobowym. 

Rozdział 3.
Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy 

§ 4. Za trudne warunki mieszkaniowe uznaje się: 

1. Zamieszkiwanie w lokalu o nadmiernym zaludnieniu  , w którym łączna powierzchnia pokoi nie przekracza 
5,00 m2 na jedną osobę uprawnioną do zamieszkiwania w nim: 

1) do obliczenia zaludnienia nie bierze się pod uwagę osób zamieszkujących w lokalu bez zgody wynajmującego. 

2) jeżeli o najem lokalu ubiegają się małżonkowie zamieszkujący pod różnymi adresami  wymieniony warunek 
spełnia  jeden  z małżonków,  a warunki  mieszkaniowe  drugiego  z małżonków  uniemożliwiają  wspólne 
zamieszkiwanie (lokal o nadmiernym zaludnieniu)  do obliczania zaludnienia w tych lokalach, bierze się pod 
uwagę osoby zameldowane tam na pobyt stały oraz osoby objęte wnioskiem. 

2. Zamieszkiwanie  w lokalu,  który  nie  spełnia  warunków  technicznych  wymaganych  dla  pomieszczeń 
przeznaczonych na  stały pobyt  ludzi,  objętym ostatecznym nakazem opróżnienia wydanym przez organ nadzoru 
budowlanego. 

Rozdział 4.
Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas 

nieoznaczony i lokalu socjalnego 

§ 5. 1. Pierwszeństwo w wynajmowaniu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony przysługuje osobom, które 
złożą  wniosek,  nie  mają  zaspokojonych  potrzeb  mieszkaniowych  i oprócz  warunków  określonych  w §  2 ust.1, 
spełniają jeden z poniższych warunków: 

1) zamieszkują w warunkach kwalifikujących do poprawy ustalonych w § 4, 
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2) po  okresie  trwania  umowy  najmu  lokalu  socjalnego,  dochody  gospodarstwa  domowego  najemcy  ulegną 
zwiększeniu jak w ust.1 (lokal socjalny usytuowany jest w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej), 

3) opuszczają  po  osiągnięciu  pełnoletności  podmiot  opiekuńczowychowawczy  oraz  nie  mają  możliwości 
powrotu do poprzedniego miejsca zamieszkania, pod warunkiem złożenia wniosku o przydział lokalu w okresie 
do 36 miesięcy od dnia uzyskania pełnoletności. Po tym terminie osoby te mogą ubiegać się o przydział lokalu 
mieszkalnego na zasadach ogólnie obowiązujących. 

4) występuje przemoc, alkoholizm lub narkomania w rodzinie, potwierdzona odpowiednimi dokumentami. 

2. Umowę najmu lokalu na czas nieoznaczony zawiera się w terminie do 14 dni od daty doręczenia skierowania 
na  najem  lokalu.  Jeżeli  umowa  najmu  nie  zostanie  zawarta  w tym  terminie,  skierowanie  traci  ważność. 
W przypadku dwukrotnej rezygnacji z przyjęcia proponowanego lokalu następuje skreślenie z listy. 

3. Umowa  najmu  lokalu  może  być  zawarta  w pierwszej  kolejności  z osobą  wymienioną  w §  5 ust.1,  która 
zobowiąże  się  na  podstawie  odrębnych  umów  do wykonania  remontu  lokalu  lub  adaptacji  lokalu,  we własnym 
zakresie i na własny koszt. 

§ 6. 1. Pierwszeństwo w wynajmowaniu lokali socjalnych przysługuje osobom, które: 

1) złożą wniosek, nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i oprócz warunków określonych w § 2 ust.2, 
spełniają jeden z poniższych warunków: 

a) zamieszkują w warunkach kwalifikujących do poprawy ustalonych w § 4, 

b) podczas  trwania  umowy  najmu  dochody  gospodarstwa  domowego  najemcy  ulegną  zmniejszeniu  do 
wysokości  podanej  w §  2 ust.2,  a dotychczas  zajmowany  lokal  na  czas  nieoznaczony  usytuowany  jest 
w budynku socjalnym, 

c) opuszczają  po  osiągnięciu  pełnoletności  podmiot  opiekuńczowychowawczy  oraz  nie  mają  możliwości 
powrotu  do  poprzedniego  miejsca  zamieszkania,  pod  warunkiem  złożenia  wniosku  o przydział  lokalu 
w okresie  do  36 miesięcy,  od  dnia  uzyskania  pełnoletniości.  Po  tym  terminie  osoby  te mogą  ubiegać  się 
o przydział lokalu mieszkalnego na zasadach ogólnie obowiązujących, 

d) występuje przemoc, alkoholizm lub narkomania w rodzinie, potwierdzona odpowiednimi dokumentami, 

e) są osobami bezdomnymi, 

2) nabyły prawo do ubiegania się o najem lokalu socjalnego na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego. 

2. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się w terminie do 14 dni od daty doręczenia skierowania na najem 
lokalu. Jeżeli umowa najmu nie zostanie zawarta w tym terminie, skierowanie traci ważność. 

3. Lokale socjalne wynajmowane są na czas oznaczony tj. na okres do 36 miesięcy. 

4. Najem  lokalu socjalnego zostaje przedłużony na wniosek najemcy na kolejny okres do 36 miesięcy,  jeżeli 
najemca  ubiegający  się  o przedłużenie  umowy  nadal  spełnia  warunki  określone  w §  2 ust.2  uchwały  oraz  nie 
posiada tytułu prawnego do innego lokalu, 

5. Zasada  ta  nie  dotyczy  lokali  położonych w budynkach wspólnot mieszkaniowych,  na  które  umowa najmu 
lokalu socjalnego zawarta została przed dniem wejścia w życie uchwały. 

6. Najemcom  lokali  ubiegającym  się  o przedłużenie  najmu  lokalu  socjalnego  przedkłada  się  propozycję 
wynajęcia innego lokalu socjalnego w ramach zamiany lokali, o której mowa w rozdziale 5 uchwały. Nie przyjęcie 
dwóch propozycji najmu innego lokalu socjalnego stanowi podstawę wystąpienia do sądu o nakazanie opróżnienia 
lokalu. 

Rozdział 5.
Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu oraz zamiany 

pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach 

§ 7. 1. Zgodę na zamianę lokali mieszkalnych wydaje Burmistrz. 

2. Zgoda  na  dokonanie  wzajemnej  zamiany  lokali  pomiędzy  najemcami  udzielana  jest  pod  warunkiem 
uzyskania zgody dysponentów  tych  lokali,  ich najemców oraz wszystkich osób pełnoletnich,  zameldowanych na 
pobyt stały w tych lokalach. 
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3. W przypadku zamiany lokalu komunalnego na lokal własnościowy lub dom własnościowy, zawarcie umowy 
najmu może nastąpić po sporządzeniu aktu notarialnego przeniesienia własności na najemcę. 

4. Warunkiem  dokonania wzajemnej  zamiany  pomiędzy  najemcami  jest  uregulowana  sytuacja  prawna  lokali 
stanowiących przedmiot zamiany oraz brak zaległości czynszowych w stosunku do zamienianych lokali. 

5. Nie  zezwala  się  na  dokonanie  zamiany  gdy  w jej  wyniku  na  osobę  uprawnioną  do  zamieszkania  będzie 
przypadać mniej niż 5,00 m2 powierzchni pokoi. 

6. Zamianie pomiędzy najemcami nie podlegają lokale socjalne. 

7. Koszty związane z remontem lokali stanowiących przedmiot zamiany obciążają przyszłych najemców. 

§ 8. 1. Burmistrz może złożyć Najemcy propozycje zamiany lokalu. Propozycje te mogą dotyczyć: 

1) najemcy posiadającemu zaległości w opłatach za używanie lokalu, które stanowią podstawę do wystąpienia do 
sądu o nakazanie opróżnienia lokalu  przedkładana jest propozycja zamiany dotychczas zajmowanego lokalu 
na inny o mniejszej powierzchni z zachowaniem zasad określonych w § 4 ust.1 uchwały, 

2) najemcy  lokalu  podlegającego  sprzedaży,  który  nie  skorzystał  z pierwszeństwa  w nabyciu  zajmowanego 
lokalu, 

3) najemcy  lokalu  socjalnego  położonego  w budynkach  wspólnot  mieszkaniowych,  na  które  wygasła  umowa 
najmu,  a ubiegającemu  się  o przedłużenie  umowy  najmu  lokalu  socjalnego,  przedkłada  się  propozycję 
wynajęcia innego lokalu socjalnego, 

4) najemcy, który przekaże lokal dotychczas zajmowany do dyspozycji gminy w zamian za lokal przeznaczony do 
remontu na jego koszt. Zawarcie umowy poprzedza się sprawdzeniem wielkości dochodów, które nie mogą być 
niższe niż w § 2 ust.1 uchwały. 

2. Z przyczyn społecznie uzasadnionych na wniosek najemcy może nastąpić zamiana lokalu pomiędzy Gminą 
a tym najemcą. 

3. Warunkiem zamiany jest spłata zadłużenia. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz może odstąpić od tej 
zasady pod warunkiem, że najemca podpisze i będzie realizował porozumienie na spłatę zaległości. 

Rozdział 6.
Najem pomieszczeń tymczasowych 

§ 9. 1. Pomieszczenia  tymczasowe  w rozumieniu  art.1046  ustawy  z dnia  17  listopada  1964r.  K.p.c.  są 
wynajmowane na okres do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na okres następny. 

2. Umowy  najmu  pomieszczenia  tymczasowego  zawierane  są  z osobami,  którym  sąd  w prawomocnym 
orzeczeniu  nakazał  opuszczenie  i opróżnienie  z rzeczy  lokalu  nie  przyznając  uprawnienia  do  otrzymania  lokalu 
socjalnego. 

3. Jeżeli  najemca  pomieszczenia  tymczasowego  przez  okres  co  najmniej  36 miesięcy  nie  zalega  z płatnością 
czynszu  i nie  narusza  zasad  regulaminu  porządku  domowego  dopuszcza  się  możliwość  zawarcia  z nim  umowy 
najmu innego lokalu mieszkalnego pod warunkiem spełnienia zasad określonych w § 2 ust.2 uchwały. 

Rozdział 7.
Zasady wynajmowania lokali zamiennych 

§ 10. 1. Gmina  zobowiązana  jest  do  zawierania  umów  najmu  lokali  zamiennych  z osobami  uprawnionymi 
w przypadkach: 

1) klęski żywiołowej, katastrofy budowlanej, pożaru lub innego zdarzenia losowego, 

2) rozbiórki lub remontu budynku wynikającego z decyzji organu nadzoru budowlanego, 

3) realizacji inwestycji celu publicznego, 

4) zmiany funkcji lokalu lub budynku. 

§ 11. 1. Zawarcie umowy najmu lokalu zamiennego wymaga uzyskania pozytywnej opinii Komisji. 

2. Osobą uprawnioną jest dotychczasowy najemca lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Kietrz wymieniony 
w przypadkach § 10 lub inna osoba w przypadku § 10 ust.1 i ust. 2. 
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3. Prawo  do  zamieszkiwania  w lokalu  zamiennym  przysługuje  osobie  uprawnionej  oraz  członkom 
gospodarstwa domowego. 

4. Lokale zamienne wynajmowane są osobom, o których mowa w ust.2, bez względu na wysokość dochodu ich 
gospodarstwa domowego. 

§ 12. 1. Lokal zamienny może być również wynajęty najemcy, któremu wypowiedziano dotychczasową umowę 
najmu lokalu mieszkalnego w oparciu o art.21 ust.4 ustawy. 

2. Wynajęcie  lokalu  zamiennego  najemcy,  o którym  mowa  w ust.1  następuje  bez  względu  na  wysokość 
dochodu gospodarstwa domowego najemcy. 

Rozdział 8.
Podnajem lokali mieszkalnych 

§ 13. 1. Burmistrz  w uzasadnionych  przypadkach  może  wyrazić  zgodę  na  podnajem  przez  najemcę  całego 
lokalu  lub  jego  części,  bądź  na  oddanie  przez  niego  lokalu  lub  jego  części  w bezpłatne  używanie  osobom 
spokrewnionym na łączny okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. 

2. Zgoda  nie  jest  wymagana  w stosunku  do  osoby,  względem  której  najemca  jest  obciążony  obowiązkiem 
alimentacyjnym. 

3. Podnajem dotyczy lokali mieszkalnych wynajmowanych na czas nieoznaczony. 

Rozdział 9.
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawieranych na czas nieoznaczony i najem lokali 

socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej 

§ 14. 1. Osoby  ubiegające  się  o wynajem  lokalu  zobowiązane  są  do  złożenia wniosku  o jego wynajęcie  oraz 
udokumentowania  spełnienia  warunków  określonych  uchwałą,  niezbędnych  do  zawarcia  z nimi  przez  Gminę 
umowy najmu lokalu. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Osoby, o których mowa w ust.1 do wniosku dołączają oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich 
danych osobowych oraz pozyskanie przez Gminę dodatkowych informacji o ich sytuacji rodzinnej i socjalnej. 

3. W  przypadku,  gdy  wniosek  jest  niekompletny  wzywa  się  pisemnie  wnioskodawcę  do  jego  uzupełnienia, 
wyznaczając dodatkowy 7 dniowy termin. 

4. Niedotrzymanie  terminu wskazanego w ust.3 powoduje pozostawienie wniosku bez  rozpatrzenia,  chyba że 
wnioskodawca powiadomi Burmistrza o uzupełnieniu dokumentów w późniejszym terminie, nie dłuższym jednak 
niż 14 dni od daty doręczenia wezwania o którym mowa w ust. 3. 

5. Rozpatrując wnioski ocenia się sytuację mieszkaniową wszystkich osób ubiegających się o przydział lokalu 
mieszkalnego.  W sytuacji,  gdy  wnioskodawca  wykazuje  we  wspólnym  gospodarstwie  domowym  osoby 
posiadające uprawnienia do zamieszkiwania w innym lokalu, dokonywana jest ocena warunków mieszkaniowych 
w obu tych lokalach. 

6. Warunki  mieszkaniowe  stanowiące  podstawę  złożenia  wniosku  oceniane  są  na  podstawie  dostarczonej 
dokumentacji  oraz  przeprowadzonej  przez  Komisję  wizji  lokalowej.  Uniemożliwienie  przez  wnioskodawcę 
dokonania wizji bądź stwierdzenie podczas wizji lokalowej, iż wniosek nie spełnia kryteriów określonych niniejszą 
uchwałą, jest podstawą do odrzucenia wniosku. 

7. Wniosek osoby pozbawionej wolności rozpatrywany jest po zakończeniu okresu odosobnienia. 

8. Wniosek nie jest rozpatrywany, jeżeli wnioskodawca lub członek gospodarstwa domowego pozbył się tytułu 
prawnego do lokalu mieszkalnego lub domu w okresie 60 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. 

§ 15. 1. Wskazanie lokalu następuje wg kolejności osób umieszczonych na liście, przy uwzględnieniu rodzaju 
lokalu odpowiedniego do struktury i potrzeb rodziny wnioskodawcy. 

2. Wnioskodawcy objęci listą przed zawarciem umowy zobowiązani są do ponownego udokumentowania faktu 
spełnienia kryteriów określonych niniejszą uchwałą poprzez weryfikację danych zawartych we wniosku. W razie 
wątpliwości,  co  do  wiarygodności  danych  zawartych  w przedstawionej  deklaracji  Burmistrz  może  żądać  od 
wnioskodawcy  dostarczenia  zaświadczenia  naczelnika  właściwego  miejscowo  urzędu  skarbowego  o wysokości 
dochodów uzyskanych przez tą osobę oraz członków gospodarstwa domowego. 
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3. Komisja  skreśla  z listy  osób  oczekujących  na  udzielenie  pomocy  mieszkaniowej  osoby,  które  w wyniku 
przeprowadzonej weryfikacji przestały spełniać przesłanki do udzielenia im pomocy mieszkaniowej przez Gminę. 

4. W przypadku orzeczenia rozwodu małżonków umieszczonych na liście,  lokal mieszkalny będzie wskazany 
obojgu małżonkom, chyba że jeden z byłych małżonków złoży oświadczenie, iż rezygnuje z prawa do lokalu. 

5. W  przypadku  umieszczenia  na  liście  osób  uprawnionych  do  zawarcia  umowy  najmu  lokalu 
z mieszkaniowego  zasobu  Gminy  więcej  niż  jednej  rodziny  zamieszkującej  w tym  samym  lokalu,  lista  jest 
realizowana do momentu, gdy w lokalu przestaje występować nadmierne zaludnienie, tj., gdy na 1 osobę przypadać 
będzie minimum 5 m2 pow. pokoi. 

Rozdział 10.
Zasady postępowania z osobami używającymi lokale bez tytułu prawnego 

§ 16. 1. Z  osobami  spokrewnionymi  albo  spowinowaconymi,  które  pozostały  w lokalu  po  śmierci  najemcy, 
a nie wstąpiły w stosunek najmu w trybie art. 691 Kodeksu cywilnego lub pozostały w lokalu po opuszczeniu go 
przez najemcę, może zostać  zawarta  umowa najmu zajmowanego  lokalu,  jeżeli  spełnione  są  łącznie  następujące 
warunki: 

1) osoby  te były  zameldowane oraz  zamieszkiwały  z najemcą  lokalu  i prowadziły  z nim wspólne gospodarstwo 
domowe przez okres conajmniej ostatnich 36 miesięcy, 

2) osoby  te  nie  zalegają  z opłatami  za  korzystanie  z lokalu,  przy  czym  warunek  ten  uważa  się  za  spełniony 
również  w przypadku  występowania  zaległości,  jeżeli  zostało  podpisane  i jest  realizowane  porozumienie 
o spłacie zadłużenia, 

3) nie  posiadają  tytułu  prawnego  do  innego  lokalu.  Dotyczy  to  również  pozostałych  członków  gospodarstwa 
domowego, 

4) posiadają dochód określony w § 2 ust.4 uchwały. 

2. Z  osobami  ubiegającymi  się  o ponowne  zawarcie  umowy  najmu  lokalu,  do  którego  utraciły  tytuł  prawny 
z przyczyn  wymienionych  w art.11  ust.2  pkt.2  ustawy  (została  wypowiedziana  umowa  najmu  lub  orzeczona 
eksmisja  z lokalu),  a które  nadal  zajmują  przedmiotowy  lokal  może  zostać  zawarta  ponownie  umowa,  jeżeli 
spełnione są łącznie następujące warunki: 

1) osoby  te  nie  zalegają  z opłatami  za  korzystanie  z lokalu,  mają  uregulowane  zadłużenia  czynszowe  i koszty 
sądowe, przy czym warunek ten uważa się za spełniony również w przypadku występowania zaległości, jeżeli 
zostało podpisane i jest realizowane porozumienie o spłacie zadłużenia, 

2) nie  posiadają  tytułu  prawnego  do  innego  lokalu.  Dotyczy  to  również  pozostałych  członków  gospodarstwa 
domowego, 

3) posiadają dochód określony w § 2 ust.3 uchwały. 

3. W  przypadku  lokalu  zajmowanego  przez  osoby,  o których mowa w ust.1  i ust.2,  posiadającego  zbyt  dużą 
powierzchnię  pokoi  w przeliczeniu  na  członka  gospodarstwa  domowego,  Burmistrz  może  zaproponować  jego 
zamianę i zawarcie umowy najmu lokalu o mniejszej powierzchni pokoi. 

4. W przypadkach określonych w ust.1  i ust.2 dopuszcza  się odmowę przyznania  tytułu prawnego do  lokalu, 
jeżeli osoby pozostające w lokalu naruszają zasady współżycia społecznego. 

5. Umowy z osobami, o których mowa w § 16 ust.2 pkt.1 zawierane są tylko raz. 

Rozdział 11.
Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 

§ 17. 1. 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. 
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Rozdział 12.
Przepisy końcowe 

§ 18. Traci  moc  uchwała  Nr  XXXVII/262/2002  Rady  Miejskiej  w Kietrzu  z dnia  22  kwietnia  2002  roku 
w sprawie  zasad  wynajmowania  lokali  mieszkalnych  wchodzących  w skład  mieszkaniowego  zasobu  Gminy 
Kietrz. 

§ 19. W  zakresie  nieuregulowanym  w niniejszej  uchwale  stosuje  się  przepisy  ustawy  o ochronie  praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu cywilnego. 

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza. 

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kietrzu 

Czesław Gil
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Załącznik do Uchwały Nr XV/128/2011

Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 29 grudnia 2011 r.
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