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Poz. 3144
UCHWAŁA NR XXIII/160/2013
RADY GMINY W ŁOPUSZNIE
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy”
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku 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.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.:
Dz. U. z 2013, poz. 594) Rada Gminy w Łopusznie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy”
w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łopuszno.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Danuta Łukasik
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIII/160/2013
Rady Gminy Łopuszno
z dnia 27 sierpnia 2013

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH
W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY

Mieszkaniowym zasobem Gminy zarządza Wójt Gminy.
1. Lokale mieszkaniowego zasobu służą do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych:
a/ osobom zameldowanym na pobyt stały na terenie gminy
b/ osobom, które nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu
c/ rodzinom i osobom o niskich dochodach, jeżeli dochód miesięczny brutto
przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 m-cy
poprzedzających datę zakwalifikowania wniosku nie przekracza:
- 150 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
- 100 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
2. Umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony zawierane są w pierwszej kolejności
z rodzinami i osobami.
a/ zamieszkującymi dotychczas w budynkach przeznaczonych do rozbiórki,
b/ zamieszkującymi dotychczas w lokalach mieszkalnych, gdzie na 1 członka rodziny
przypada mniej niż 5,0 m 2 powierzchni mieszkalnej /pokoi/ i za otrzymaniem
mieszkania przemawiają ważne względy zdrowotne i rodzinne,
c/ z wychowankami Domów Dziecka z terenu Gminy, jeżeli posiadają pobyt stały
na naszym terenie,
d/ pozbawionymi mieszkań w wyniku zdarzeń losowych np.: pożar , wichura itp.
które maja prawo do lokalu zamiennego,
e/ które nie mają tytułu prawnego do lokalu,
f/ rodzinom i osobom o niskich dochodach -wymóg ten jest spełniony jeśli dochód
miesięczny brutto przypadający na jednego członka gospodarstwa w okresie
miesięcy poprzedzających datę zakwalifikowania wniosku nie przekracza
- 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
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- 100 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym
3. Lokale mieszkalne będące mieszkaniowym zasobem gminy mogą być wykorzystane
jako lokale socjalne, jeżeli odpowiadają warunkom określonym w ustawie i umowy tych
lokali są zawierane w pierwszej kolejności z rodzinami i osobami:
a/ pozbawionymi mieszkań w wyniku zdarzeń losowych np.: pożar, wichura
itp. które nie mają praw do lokalu zamiennego,
b/ które nie mają tytułu prawnego do lokalu i której dochód miesięczny brutto
gospodarstwa domowego w okresie 3 m-cy poprzedzających datę
zakwalifikowania wniosku nie przekracza 75 % najniższej emerytury
w gospodarstwie wieloosobowym i 50% w gospodarstwie jednoosobowym,
c/ które mają orzeczone przez sąd uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego,
d/ opuściły dom dziecka w związku z pełnoletnością.
4. Umowy o najem zawiera Wójt Gminy. Umowy najmu lokali mieszkalnych
zawierane są na czas nieoznaczony.
5. Najemcy lokali mieszkaniowego zasobu gminy opłacają czynsz z tytułu najmu
ustalony przez Wójta Gminy.
6. Osoby, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu
o którego najem nie wystąpiły po śmierci najemcy i nie otrzymują wskazania do zawarcia
umowy najmu na czas nieokreślony są zobowiązane do opróżnienia lokalu.
Umowa najmu lokalu socjalnego z osobami wymienionymi wyżej może być zawarta,
jeżeli sąd w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu orzeknie o ich uprawnieniu do
otrzymania lokalu socjalnego.

