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UCHWAŁA NR XXVI/134/2017
RADY GMINY SŁUPIA
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Słupia na lata 2017-2021 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm. poz. 1579, poz 1948) oraz art. 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu
Cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610) uchwala, się co następuje:
§ 1. Uchwala się „Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Słupia na lata
2017-2021 oraz zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słupia
w brzmieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Gustawa Trawińska
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Załącznik do Uchwały Nr XXVI/134/2017
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM
GMINY SŁUPIA NA LATA 2017-2021.
Rozdział 1.
Prognoza dotycząca wielkości zasobu mieszkaniowego gminy.
Rozdział 1.
PROGNOZA DOTYCZĄCA WIELKOŚCI
MIESZKANIOWEGO GMINY SŁUPIA.

ORAZ

STANU

TECHNICZNEGO

ZASOBU

Mieszkaniowy zasób Gminy Słupia tworzą lokale stanowiące własność gminy. 1. Aktualnie na dzień
31.12.2016 r. gmina posiada 26 lokale mieszkalne o ogólnej powierzchni użytkowej 1.456,20 m2 i 7 lokali
użytkowych o pow. 609,25 m2 w tym;
·18 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 955,10 m2 usytuowanych jest w 6 budynkach
stanowiących własność Gminy,
·4 lokale socjalne o łącznej powierzchni użytkowej 190,80 m2 usytuowane jest w 1 budynku stanowiącym
własność Gminy.
·2 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 98,20 m2 usytuowane w 1 budynku stanowiącym własność
Gminy (po dawnym Ośrodku Zdrowia w Starym Węgrzynowie)
·2 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 212,10 m2 usytuowane w 1 budynku stanowiącym własność
Gminy (po dawnej szkole podstawowej w Sprowie) – budynek przeznaczony do sprzedaży.
Łączna powierzchnia mieszkaniowego zasobu Gminy Słupia wynosi: 1.244,10 m2 bez budynku
w Sprowie który został przeznaczony do sprzedaży.
Szczegółową charakterystykę zasobu mieszkaniowego gminy przedstawiają tabela Nr. 1.
Tabela Nr 1 BUDYNKI Z LOKALAMI MIESZKALNYMI.
LP.

ADRES

1.

SIENSKO 82

ILOŚĆ
LOKALI
OGÓŁE
M
2

2.

ROŻNICA 90

4

LICZBA
LOKALI
SOCJAL
-NYCH
-

POWIER
ZCHNIA
LOKALI

LOKALIZACJA

93,80

BUDYNE
K
SZKOŁY

4

190,80

BUDYNE
K
SZKOŁY

STAN TECHNICZNY

ŚREDNI,
1.instalacj
elektryczna,
2.instalacja
centralnego
ogrzewania.
3.instalacja.wodnokanalizacyjna
ŚREDNI,
1.instalacja
elektryczna,
2..instalacja
wodno
kanalizacyjna
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3.

SŁUPIA-2A
OŚRODEK
ZDROW.

6

-

360,00

BUDYNE
K
OŚRODEK
ZDROWIA

4.

SŁUPIA-150
AGRONOMÓWKA

1

-

61,50

DAWNA
AGRONO
MÓWKA

5.

WYWŁA-30
SZKOŁA

5

-

252,70

6.

NOWA.WIEŚ
31

4

-

187,10

7.

STARY
WĘGRZYNÓ
W

2

RAZEM

24

98,20

4

DOBRY,
1.instalacja
elektryczna,
2.instalacja-c.o
3.instalacja wodociągowa
i kanalizacyjna.

ŚREDNI,
1.instalacja
elektryczna,
2.instalacja-c.o
3.instalacja wodociągowa
i kanalizacyjna
budynek
średni,
szkoły
1.instalacja
elektryczna,
2.instalacja wodociągowa
i kanalizacyjna
BUDYNE
ZŁY,
K
PO 1.instalacja
elektryczna,
PRZEDSZ 2.instalacja wodociągowa
KOLU
i kanalizacyjna
BUDYNE
DOBRY,
K
1.instalacja
elektryczna,
OŚRODEK 2.instalacja-c.o
ZDROWIA 3.instalacja wodociągowa
i kanalizacyjna

1.244,10

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZASOBÓW.
1. Lokale tworzące mieszkaniowy zasób Gminy mieszczą się w budynkach o zróżnicowanym wieku,
konstrukcji. Stan techniczny lokali mieszkalnych należy uznać za niezadawalający i wymagający
w najbliższych latach znacznych nakładów inwestycyjnych lub remontowych. Przyczynami takiego stanu są:
·wiek budynków co wynika z okresu ich budowy, należą do tak zwanego „starego budownictwa”;
·brak przeprowadzonych w ostatnim czasie kapitalnych remontów;
·brak wyposażenia w infrastrukturę dostosowaną do aktualnych obowiązujących standardów, co wynika
z okresu ich budowy.
1. Gmina przeprowadza okresowe kontrole polegające na ocenie sprawności technicznej i przydatności do
użytkowania budynków mieszkalnych wraz z urządzeniami oraz corocznie przeprowadza się kontrole
sprawności instalacji przewodów dymnych i wentylacyjnych. Wyniki okresowych kontroli pozwalają na
dokładną weryfikację stanu technicznego oraz wartości użytkowej budynków należących do zasobu gminy.
2. Konieczność tworzenia lokali socjalnych jest następstwem obowiązków nałożonych na gminy przez
ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu Cywilnego z dnia
21 czerwca 2001 r. zgodnie z którymi gmina ma obowiązek zapewnić lokal socjalny osobom, którym prawo
takie zostało przyznane na mocy orzeczenia sądowego. W przypadku niedostarczenia lokalu socjalnego przez
gminę, jest ona z mocy przepisów ww. ustawy zobligowana do wypłacenia odszkodowania. Ponadto jest to
uzasadnione koniecznością zagwarantowania schronienia osobom, których dochody nie umożliwiają zawarcia
umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Rozdział 2.
ANALIZA POTRZEB ORAZ PLAN REMONTÓW I MODERNIZACJI WYNIKAJĄCY ZE STANU
TECHNICZNEGO BUDYNKÓW I LOKALI.
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Podstawowym celem władz gminy jest dążenie do zapewnienia odpowiednich warunków socjalnobytowych, zgodnie z obowiązującymi standardami poprzez:
1. Tworzenie dogodnych warunków umożliwiających zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych jak
największej części wspólnoty samorządowej,
2. Podejmowanie działań mających na celu utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego w stanie co
najmniej niepogorszonym.
3. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego budynków
wskazuje konieczność poprawy warunków mieszkaniowych około 50 % ogólnego zasobu. Większość
budynków wymaga modernizacji ze względu na ich wiek i stan techniczny. Z przeprowadzonego przeglądu
stanu technicznego budynków znajdujących się w zarządzie Gminy Słupia wynika, że większość budynków
nie posiada wentylacji, wymagają remontu kominów, malowania klatek schodowych, wymiany stolarki
okiennej oraz remontów dachów. Lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy w większości
nie były wyposażone w łazienki i WC. W części lokali łazienki i WC zostały wykonane poprzez
wynajmujących lokale, a w części przez Gminę. Koszt modernizacji i podniesienia standardu mieszkań
poniesione przez wynajmujących wliczane są w poczet wliczanego czynszu, do wysokości 50% kosztów
przeprowadzonego ulepszenia lokalu, do wyczerpania nakładów, pod warunkiem uzyskania przez najemcę
pisemnej zgody właściciela (gminy) na przeprowadzenie remontu.
4. W zakres prac remontowych wchodzą 2 budynki z mieszkaniami komunalnymi.
·Termomodernizacja dwóch ścian budynku Ośrodka Zdrowia w Słupi
·Wymiana stolarki okiennej, wymiana dachu i pokrycia dachowego w budynku komunalnym w Nowej
Wsi.
·Inne wynikające z przeglądów technicznych budynków komunalnych.
·Naprawa instalacji elektrycznej
·Naprawa i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
·odnowa i naprawa elewacji budynków komunalnych.
·Naprawa instalacji C.O
5. Uwzględniając powyższe zasady planuje się według możliwości środków finansowych Gminy,
prowadzenie niżej wymienionych prac remontowych.
6. Realizacja w każdym roku remontów i modernizacji następować będzie na bieżąco w ramach środków
budżetu gminy. Z tych względów poza wykonaniem bieżących napraw, konserwacji i usuwania awarii planuje
się głównie przeprowadzenie remontów zabezpieczających poprawę bezpieczeństwa budynków i mieszkańców.
Rozdział 3.
PLANOWANA SPRZEDAŻ LOKALI W KOLEJNYCH LATACH.
Sprzedaż lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Słupia odbywać się
będzie na zasadach określonych uchwałami Rady Gminy Słupia i właściwymi przepisami (ustawa
o gospodarce nieruchomościami).
1. Z uwagi na fakt ,że większość lokali mieszkalnych znajduje się w obiektach szkolnych i przy Ośrodkach
Zdrowia, nie przewiduje się sprzedaży tych lokali w latach 2017-2021.
Rozdział 4.
ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ ORAZ WARUNKI OBNIŻANIA CZYNSZU.
Czynsz za lokale mieszkalne opłacają najemcy lokali mieszkalnych stanowiący mieszkaniowy zasób
gminy.
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1. W lokalach wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy ustala się stawki czynszu za 1 m2
powierzchni użytkowej lokali z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających ich wartość
użytkową tj. wyposażenie budynku w urządzenia techniczne i instalacje – ich stan, oraz usytuowanie budynku
w którym znajdują się lokale.
2. Podwyższanie czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, z wyjątkiem opłat nienależnych od
właściciela, nie może być dokonywane częściej niż raz w roku, a podwyżka czynszu nie może być większa niż
10%.
3. Stawki czynszu z tytułu najmu 1m2 powierzchni użytkowej lokali ustala Wójt w drodze Zarządzenia
w oparciu o uchwałę zatwierdzającą „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy”.
4. Przy ustalaniu stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali, gmina jest zobligowana przepisami
ustawy do uwzględnienia czynników podwyższających lub obniżających ich wartość użytkową w
szczególności :
5. Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekroczyć połowy stawki najniższego czynszu
obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.
Rozdział 5.
SPOSÓB ZARZĄDZANIA LOKALAMI
MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY.

I BUDYNKAMI

WCHODZĄCYMI

W SKŁAD

Mieszkaniowy zasób Gminy służy zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych
o niskich dochodach na zasadach o których mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego oraz przyjętych przez Radę
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Zarządzanie lokalami i budynkami wchodzącymi w skład zasobu mieszkaniowego gminy definiuje się
jako podejmowanie wszelkich decyzji i dokonywanie wszelkich czynności zmierzających do utrzymania
nieruchomości w stanie nie pogorszonym jak również do uzasadnionego inwestowania w nieruchomość.
Zarząd mieszkaniowym zasobem gminy prowadzony jest przez Wójta Gminy Słupia zgodnie z ustawą
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego. Sprawujący
Zarząd kieruje się względami racjonalnej gospodarki mieszkaniowym zasobem polegającej między innymi
na:
- zapewnieniu sprawnego działania urządzeń technicznych,
- utrzymaniu w należytym stanie porządku i czystości w budynkach i ich otoczeniu,
- dokonywanie napraw i remontów budynków, ich pomieszczeń i urządzeń technicznych,
- pobieraniu i rozliczaniu czynszów i innych opłat oraz egzekwowanie nieterminowych należności.
Umowy najmu z najemcami zawiera Wójt.
Rozdział 6.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ.
Jako zasadnicze źródło finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach przyjmuje się
wpływy z czynszów za lokale mieszkalne, socjalne, lokale użytkowe oraz środki pieniężne przewidziane
w budżecie gminy uchwalonym na poszczególne lata.
1. Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe wchodzące w skład zasobu za rok 2016 wyniosły
117 161,76 zł po odjęciu wartości nieściągniętych opłat czynszowych). Średnia stawka czynszu wyniosła
2,59 zł/m2. Wartość ta daje podstawę do dalszych kalkulacji dotyczących wpływów czynszowych w latach
kolejnych, przy założeniu, iż niezmienny pozostanie zasób lokali socjalnych (o bardzo niskim czynszu) oraz że
w latach 2017-2021 na takim samym poziomie jak w roku 2016 utrzyma się ściągalność czynszów.
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2. Dążąc do realizacji celów określonych w niniejszej uchwale zmierzających do stałego podnoszenia
standardu posiadanego zasobu mieszkaniowego, zakłada się stały i systematyczny wzrost wydatków na ten cel.
Priorytetem dla gospodarki mieszkaniowej w okresie obowiązywania programu będzie coroczne
zabezpieczanie środków w budżecie na wydatki związane z ulepszaniem warunków mieszkaniowych
lokatorów.
Rozdział 7.
WYSOKOŚĆ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM MIESZKANIOWEGO ZASOBU
GMINY W LATACH 2017 – 2021 Z PODZIAŁEM NA KOSZTY BIEŻĄCEJ EKSPLOATACJI,
KOSZTY
REMONTÓW
ORAZ
KOSZTY
MODERNIZACJI
LOKALI
I BUDYNKÓW
WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY.
Koszty utrzymania lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy związane są
przede wszystkim z:
1) bieżącą eksploatacją,
1) Utrzymaniem sprawności technicznej
2) Modernizacjami budynków, lokali i infrastruktury związanej z gospodarką mieszkaniową.
Prognozowane nakłady na remonty zasobu gminnego Gminy Słupia w latach 2017-2021
przedstawia poniższa tabela:
Tabela Nr 2.
LATA OBJĘTE
PROGRAMEM
2017
2018
2019
2020
2021

BIEŻĄCA
EKSPLOATACJA
10 000
10 000
10 000
15 000
15 000

KOSZTY W TYS.ZŁ
REMONTY
REMONTY
INWESTYCJE
BIEŻĄCE
KAPITALNE
10 000
---------5 000
30 000
-----10 000
40 000
------10 000
20 000
-------15 000
30 000
------

RAZEM
20 000
45 000
60 000
45 000
60 000

bieżąca eksploatacja – przeglądy techniczne roczne i pięcioletnie (budowlane, elektryczne, kominiarskie)
czyszczenie przewodów kominowych, opłata za energię elektryczną części wspólnych budynków.
Rozdział 8.
DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE
ZASOBEM GMINY.

DO

POPRAWY

GOSPODAROWANIA

MIESZKANIIOWYM

Działania zmierzające do poprawy wykorzystania i racjonalnej gospodarki mieszkaniowym zasobem
w szczególności polegać będzie na:
1) systematycznej dbałości o istniejący zasób mieszkaniowy, poprawie stanu technicznego lokali i budynków,
2) stymulowanie aktywności mieszkańców w zakresie dbania o miejsce zamieszkania i jego otoczenie,
3) wspieranie najemców w wykonywaniu ulepszeń w lokalach, mających na celu podniesienie standardu
technicznego lokalu,
4) bieżącej i skutecznej windykacji należności czynszowych,
5) podejmowaniu działań zmierzających do pozyskania dodatkowych lokali socjalnych i tymczasowych
pomieszczeń, poza aktualnym zasobem Gminy Słupia,
6) poprawie estetyki otoczenia budynków i placów wokół budynków.
I. ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO
ZASOBU GMINY.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

–7–

Poz. 1704

1. Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do
zadań własnych Gminy.
2. Mieszkaniowy zasób Gminy służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej
Gminy Słupia. W ramach tego zasobu lokale mogą być przeznaczone na:
a) Lokale mieszkalne – wynajmowane na czas nieoznaczony,
b) Lokale socjalne,
c) Lokale zamienne,
d) Lokale tymczasowe,
3. Niniejsza uchwała reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Słupia, w tym kryteria wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej
kolejności oraz zasady zawierania umów najmu tymczasowych pomieszczeń, w celu wykonania zadań Gminy
określonych przepisami prawa.
4. Lokale, które wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, wynajmuje się członkom wspólnoty
samorządowej posiadającym niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe oraz spełniającym kryteria określone
w Uchwale.
5. Lokale o których mowa wynajmowane są na czas nieoznaczony, z wyjątkiem lokali socjalnych
i tymczasowych pomieszczeń.
6. Na zasadach określonych w Uchwale, gmina zapewnia lokale zamienne.
Rozdział 1.
WYSOKOŚĆ DOCHODU GOSPODARSTWA DOMOWEGO UZASADNIAJĄCA ODDANIE LUB
PODNAJEM LOKALU NA CZAS NIEOZNACZONY I LOKALU SOCJALNEGO ORAZ WYSOKOŚĆ
DOCHODU DOSPODARSTWA DOMOWEGO UZASADNIAJĄCA ZASTOSOWANIE OBNIŻEK
CZYNSZU.
1. Oddanie w najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony może nastąpić na rzecz osób;
a) osoba ubiegająca się o wynajęcie lokalu na czas nieoznaczony w okresach trzech miesięcy poprzedzających
datę złożenia wniosku o wynajęcie lokalu na czas nieoznaczony osiąga dochód nie przekraczający
w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego:
·100 % najniższej emerytury – w gospodarstwie jednoosobowym;
· 80 % najniższej emerytury – w gospodarstwie wieloosobowym, aktualnie obowiązującej w dniu
złożenia wniosku.
b) osoba ubiegająca się o wynajęcie lokalu socjalnego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia
wniosku o najem lokalu socjalnego osiąga dochód nie przekraczający w przeliczeniu na członka
gospodarstwa domowego:
·70 % najniższej emerytury – w gospodarstwie jednoosobowym;
·50 % najniższej emerytury – w gospodarstwie wieloosobowym, aktualnie obowiązującej w dniu
złożenia wniosku.
Rozdział 2.
WARUNKI ZAMIESZKIWANIA KWALIFIKUJĄCE WNIOSKODAWCĘ DO ICH POPRAWY.
Za warunki mieszkaniowe kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy uważa się:
1. Zamieszkiwanie na stałe w lokalu, w którym na jedną uprawnioną osobę przypada mniej niż 5 m2
powierzchni mieszkalnej,
2. Zamieszkiwanie w pomieszczeniach nienadających się na stały pobyt ludzi.
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Rozdział 3.
KRYTERIA WYBORU OSÓB, KTÓRYM BĘDZIE PRZYSŁUGIWAĆ PIERWSZEŃSTWO
ZAWARCIA UMOWY NAJMU LOKALU SOCJALNEGO.
1. Pierwszeństwo najmu lokalu socjalnego przysługuje osobom, które:
1) utraciły mieszkanie w wyniku klęski żywiołowej lub pożaru oraz innych zdarzeń losowych,
2) nabyły prawo do lokalu socjalnego na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu,
3) są bezdomne i spełniają określone kryteria dochodowe,
4) są ofiarami przemocy w rodzinie, co zostanie potwierdzone odpowiednimi dokumentami,
2. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata.
3. Umowę najmu lokalu socjalnego przedłuża się na kolejny okres, jeżeli najemca spełnia określone
kryteria dochodowe, a ponadto:
1) stale zamieszkuje w lokalu,
2) nie zalega z opłatami za lokal,
3) przestrzega zasad regulaminu porządku domowego,
4) utrzymuje lokal w należytym stanie.
4. Przedłużenie umowy najmu może nastąpić na pisemny wniosek najemcy.
Rozdział 4.
WARUNKI DOKONYWANIA ZAMIANY LOKALI.
1. Zamiany lokali mieszkalnych można dokonywać w ramach mieszkaniowego zasobu Gminy Słupia za
zgodą Wójta, na wniosek zainteresowanych zamianą stron, w sytuacjach społecznie uzasadnionych, mających
na celu wzajemną poprawę warunków mieszkaniowych i życiowych
2. koszty związane z zamianą ponoszą w całości najemcy.
3. W wyniku zamian, w żadnym z lokali mieszkalnych będących przedmiotem zamiany nie może
przypadać na 1 członka gospodarstwa domowego mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej
Rozdział 5.
TRYB ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA WNIOSKÓW O NAJEM LOKALI ZAWIERANYCH
NA CZAS NIEOZNACZONY I O NAJEM LOKALI SOCJALNYCH :
1. Osoba ubiegająca się o zawarcie umowy o najem lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy zobowiązana jest do złożenia wniosku o najem lokalu mieszkalnego, który
powinien zawierać
·Wykaz osób do wspólnego zamieszkania,
·Opis dotychczasowych warunków zamieszkania,
·Oświadczenie o stanie majątkowym
2. Wnioski o najem lokali rozpatrywane są przez Wójta Gminy w ciągu 1 miesiąca po uprzednim
zaopiniowaniu przez Komisję.
3. Wniosek jest rozpatrywany w oparciu o kryteria wynikające z niniejszej uchwały.
4. Decyzję o przydziale lokalu mieszkalnego, lokalu socjalnego i zamianie lokali podejmuje Wójt Gminy
Słupia.
5. Umowę najmu lokalu zawiera Wójt Gminy Słupia.
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Rozdział 6.
ZASADY POSTĘPOWANIA W STOSUNKU DO OSÓB, KTÓRE POZOSTAŁY W LOKALU
OPUSZCZONYM PRZEZ NAJEMCĘ LUB LOKALU, W KTÓREGO NAJEM NIE WYSTĄPIŁY PO
ŚMIERCI NAJEMCY.
1. Osoby pozostające w opuszczonym lokalu, które nie wstąpiły w stosunek najmu po śmierci najemcy,
zobowiązane są do opróżnienia , opuszczenia i wydania lokalu.
2. Osobom pozostającym w lokalu opuszczonym przez najemcę lub osobom, które wstąpiły w stosunek
najmu po śmierci najemcy może być przyznany ten lokal, jeżeli spełnią warunki do zawarcia umowy najmu
określone niniejszą uchwałą i wystąpiły o zawarcie umowy najmu.
3. Umowa najmu lokalu socjalnego z osobami wymienionymi w ust.1 może być zawarta, jeżeli sąd
w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu orzeknie o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego tym
osobom.
Rozdział 7.
KRYTERIA
ODDAWANIA
PRZEKRACZAJĄCEJ 80 M 2

W NAJEM

LOKALI

O POWIERZCHNI

UŻYTKOWEJ

Ustala się następujące kryteria oddania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.
1. Lokale takie mogą być oddane w najem rodzinom wielodzietnym, a ich gospodarstwo domowe tworzy
co najmniej 7 członków.
2. Lokale takie mogą być przeznaczone do zamiany, jeżeli w jej wyniku gmina zyska co najmniej
2 samodzielne lokale.
Rozdział 8.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą obowiązują przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z
2016 r., poz. 1610).

