
UCHWALA Nr 324/XXXVI/13

Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie okreslenia zasad wynajmowania lokali
wchodzacych w sktad mieszkaniowego zasobu Gminy

Chorzele.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z pozn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i
ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorow, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z pozn.
zm.) Rada Miejska w Chorzelach uchwala, co nastepuje:

§1-
Przyjmuje sie zasady wynajmowania lokali wchodzacych w sktad mieszkaniowego
zasobu Gminy Chorzele zgodnie z zata^cznikiem do niniejszej uchwaty.

§2.
Traca. moc uchwaty:
- Nr 187/XXI/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 5 sierpnia 2012 roku zmieniajaca
uchwate Nr 179/XX/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 8 czerwca 2012 roku w
sprawie okreslenia zasad wynajmowania lokali wchodzacych w sktad mieszkaniowego
zasobu Gminy Chorzele,
- Nr 179/XX/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 8 czerwca 2012 roku w sprawie
okreslenia zasad wynajmowania lokali wchodzacych w sktad mieszkaniowego zasobu
Gminy Chorzele,
- Nr 57/VIII/07 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodzacych w sktad mieszkaniowego zasobu gminy.

§3.
Wykonanie uchwaty powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§4.
Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia jej ogtoszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Mazowieckiego.

\



Zatacznik

do Uchwaty Nr 324/XXXVI/2013
Rady Miejskiej w Chorzelach

z dnia 14 listopada 2013 roku

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZACYCH W SKLAD
MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY CHORZELE.

Rozdziat I

Postanowienia ogolne

§1

1. Gmina Chorzele tworzy warunki do zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych wspolnoty samorzadowej poprzez:
- gospodarowanie posiadanym zasobem mieszkaniowym,
- powiekszanie mieszkaniowego zasobu m.in. w drodze budowy,
nabywania oraz przebudowy powierzchni niemieszkalnych na cele
mieszkalne,
- tworzenie warunkow do rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

2. Mieszkaniowy zasob gminy Chorzele tworzy lokale mieszkalne
znajdujace sie w budynkach stanowiacych wtasnosc i wspotwtasnosc
gminy Chorzele.

3. Mieszkaniowy zasob gminy Chorzele obejmuje:
1) lokale mieszkalne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia

21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorow, mieszkaniowym zasobie
Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, wynajmowane na czas nie
oznaczony,

2) lokale socjalne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o ktorej
mowa w pkt 1 oraz wyodrebnione z mieszkaniowego zasobu
gminy zarza^dzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele,

3) lokale zamienne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy o ktorej
mowa w pkt 1.

4. O oddawaniu w najem lokali stanowiacych mieszkaniowy zasob
gminy Chorzele decyduje Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, biorac
pod uwage opinie Komisji Mieszkaniowej oraz kierujac sie niniejszymi
zasadami.



Rozdziat II

Wysokosc dochodu gospodarstwa domowego uzasadniajaca oddanie
w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu

socjalnego, oraz wysokosc dochodu gospodarstwa domowego
uzasadniajaca zastosowanie obnizek czynszu.

§2

1. Umowa najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony moze bye
zawarta, jezeli sredni dochod na jednego cztonka rodziny w okresie 3
miesiecy kalendarzowych poprzedzajacych date ziozenia wniosku,
nie przekracza:

- w gospodarstwie jednoosobowym - 120 % najnizszej emerytury w
przeliczeniu na jedna^ osobe,
- w gospodarstwie wieloosobowym - 70 % najnizszej emerytury w
przeliczeniu na jedna^ osobe.

2. Umowa najmu lokalu socjalnego moze bye zawarta, jezeli sredni
dochod na jednego cztonka rodziny w okresie 3 miesiecy
kalendarzowych poprzedzajacych date ztozenia wniosku, nie
przekracza:

- w gospodarstwie jednoosobowym - 80 % najnizszej emerytury w
przeliczeniu na jedna osobe,
- w gospodarstwie wieloosobowym - 50 % najnizszej emerytury w
przeliczeniu na jedna osobe.

3. Dochod gospodarstwa domowego przypadaj^cy na jednego cztonka
tego gospodarstwa, uzasadniaja_cy zastosowanie obnizek czynszu,
nie moze przekraczac 50 % najnizszej emerytury w przeliczeniu na
jedna. osobe.

4. Przez najnizsza emeryture rozumie sie wysokosc kwoty ogtoszona_
przez GUS.

5. Przez dochod brutto, rozumie sie dochod, wynikajacy z sumy
wszystkich dochodow brutto, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, uzyskany
przez wnioskodawce i czionkow jego gospodarstwa domowego,
zgloszonych do wspolnego zamieszkania.

6. Ustala sie nastepujace rodzaje czynszow:
1) za lokale mieszkalne,
2) za lokale socjalne.



7. Stawka czynszu za lokal socjalny nie moze przekroczyc potowy
stawki najnizszego czynszu obowiazuja_cego w lokalach
mieszkalnych stanowia_cych mieszkaniowy zasob gminy.

8. Stawka bazowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni uzytkowej lokali
mieszkalnych stanowiacych zasob mieszkaniowy gminy ustalana jest
przez Burmistrza Miasta i Gminy z uwzglednieniem czynnikow
podwyzszajacych lub obnizaj^cych ich wartosc okreslonych
przepisami ustawy o ochronie praw lokatorow, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, oraz okreslonych w
wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy.

9. Ustalona stawka bazowa czynszu ulega obnizeniu:
1) jezeli mieszkanie nie jest wyposazone w iazienke i wode

o 10%;
2) jezeli mieszkanie nie jest podiaczone do sieci kanalizacyjnej

lub szamba o 10%;
3) jezeli mieszkanie polozone jest w budynku odlegtym ponad

2 km od centrum (miasta, wsi) o 10%.

10. Wspoiczynniki o ktorych mowa w § 2 ust. 9 podlegaj^ sumowaniu..

Rozdzial III

Warunki zamieszkania kwalifikujqce wnioskodawce do ich poprawy.

§3

1. Warunki zamieszkiwania kwalifikujace wnioskodawce do ich poprawy:

1) zamieszkiwanie w lokalach nie nadajqcych sie na staty pobyt
ludzi lub utracity one swoje miejsca zamieszkania w wyniku
zdarzenia losowego takiego jak: pozar, kleska zywioiowa, itp.

2) zamieszkiwanie w lokalach znajduj^cych sie w budynkach
przeznaczonych do rozbiorki, modernizacji budynku lub lokalu.

3) zamieszkiwanie w lokalu, ktory ze wzgledu na jego: pobzenie
(kondygnacje), wyposazenie techniczne lub wielkosc nie jest
odpowiedni dla najemcow z powodu:

- ilosci tych osob,
- podesziego wieku,



- schorzeh narzadow ruchu lub niepetnosprawnosci w stopniu
umiarkowanym lub znacznym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnieniu osob
niepelnosprawnych.

2. Warunki zamieszkania okreslone w § 3 ust. 1 nie musza_ bye
stosowane tacznie.

Rozdziat IV

Kryteria wyboru osob, ktorym przysluguje pierwszehstwo zawarcia
umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego.

§4

Pierwszehstwo w przydziale lokalu mieszkalnego lub lokalu socjalnego
moga^ ubiegac sie osoby, ktore speiniajajedna^ z ponizszych przestenek:

1) opuscity dom dziecka lub dom pomocy spotecznej, rodzine zastepcza_
w zwiazku z uzyskaniem peinoletnosci,

2) posiadaj^ orzeczenie o niepelnosprawnosci w stopniu umiarkowanym
lub znacznym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnieniu osob
niepetnosprawnych.

Rozdziat V

Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzacych w sktad
mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiedzy najemcami
lokali nalezacych do tego zasobu a osobami zajmujacymi lokale w

innych zasobach.

§5

1. Zamiana lokali wchodzacych w sktad zasobu mieszkaniowego gminy
Chorzele moze bye dokonana jako wzajemna zamiana dwoch
najemcow tych zasobow, pod warunkiem zdania uprzednio
zajmowanego lokalu w stanie nie gorszym i wolnego od osob i rzeczy.

2. Zamiana lokalu dokonywana jest na pisemny wniosek najemcy.



3. Gmina moze proponowac zamiane lokalu mieszkalnego na lokal
socjalny najemcy zalegajacemu z opiatami czynszowymi przed
wszczeciem postepowania sadowego o eksmisje.

Rozdziat VI

Tryb rozpatrywania i zatatwiania wnioskow o najem lokali zawierany
na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposob

poddania tych spraw kontroli spotecznej.

§6

1. Lokalami i budynkami wchodzacymi w sklad zasobu gminy zarzadza
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele.

2. Osoba ubiegaj^ca sie o wynajecie lokalu mieszkalnego lub lokalu
socjalnego skiada wniosek w Urzedzie Miasta i Gminy w Chorzelach.

3. Ztezenie przez Wnioskodawce oswiadczeh zawierajacych
nieprawdziwe dane lub zatajenie danych dotyczacych wiasnej sytuacji
mieszkaniowej i materialnej w zakresie wymaganych uchwal^,
niezbednych do zawarcia umowy najmu lokalu, skutkuje odsta_pieniem
od realizacji wniosku.

§7

1. Spoteczna, kontrole co do prawidiowego gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy sprawuje Komisja Mieszkaniowa, w
liczbie od 3 do 5 czionkow sposrod radnych i pracownikow Osrodka
Pomocy Spotecznej powoiana przez Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele.

2. Szczegotewy regulamin i zakres dziatania Komisji Mieszkaniowej
zostanie okreslony stosownym zarzadzeniem.

3. Do zadah Komisji Mieszkaniowej nalezy:
1) uczestniczenie w ogledzinach lokali zajmowanych przez osoby

ubiegaja_ce sie o wynajecie lokalu,
2) opiniowanie wnioskow osob ubiegajacych sie o wynajecie

lokalu z uwzglednieniem kryteriow okreslonych niniejsza,
uchwaty,



4. W oparciu o opinie Komisji, Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
podejmuje ostateczn^ decyzje o przydziale lokalu.

Rozdziat VII

Zasady postepowania w stosunku do osob, ktore pozostaty w lokalach
opuszczonych przez najemce lub w lokalu, w ktorego najem nie

wstapity po smierci najemcy.

§8

1. W razie smierci, b^dz opuszczenia przez najemce lokalu
mieszkalnego w stosunek najmu wstepuja; matzonek lub
wspotmatzonka niebedacy wspotnajemca^ lokalu i dzieci najemcy oraz
inne osoby wobec ktorych najemca byt obowia_zany do swiadczeri
alimentacyjnych, oraz osoba, ktora pozostawata faktycznie we
wspolnym pozyciu z najemcy.

2. Osoby wymienione w ust. 1 musza, spetniac warunki § 2 ust.1 i ust. 2
zatacznika do niniejszej uchwaty.

3. Osoby, ktore pozostaty w lokalu opuszczonym przez najemce, ktore
nie spetniaja^ przepisow § 2 ust. 1 i ust. 2 zat^cznika do niniejszej
uchwaty, winne sa_ oproznic i wydac lokal wynajmujacemu w terminie
30 dni od dnia zaistnienia zdarzenia.

Rozdziat VIII

Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni uzytkowej
przekraczajaxej 80 m2.

§9

Lokale nalezace do zasobow mieszkaniowych Gminy Chorzele o
powierzchni uzytkowej powyzej 80 m2 przekazane przez
dotychczasowego najemce do dyspozycji wynajmujacego, moga^ bye
oddawane w najem za zaptata^ czynszu, ktorego wysokosc ustalona
zostanie w drodze przetargu ustnego ogtoszonego przez Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele, przy czym stawke wyjsciow^ stanowi



czynsz naliczony w wysokosci 3% aktualnej wartosci odtworzeniowej
lokalu.

2. Wprzypadku, gdy w lokalu o powierzchni powyzej 80 m2 - z uwagi na
zaspokojenie przez najemce potrzeb mieszkaniowych poza lokalem -
pozostali rodzice, dzieci lub petnoletnie rodzehstwo najemcy, z
osobami tymi moga^ bye zawarte umowy najmu ze stawka_ czynszu
okreslone zarz^dzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele dla
lokali komunalnych.

Rozdziat IX

Inne postanowienia

§10

1. W razie awarii wywotujacej szkode lub zagrazaj^cej bezposrednio
powstaniu szkody, innej sytuacji powoduj^cej zagrozenie dla zdrowia
lub zycia ludzi a takze w przypadku zdarzeh losowych takich jak:
powodz, pozar, itp. - osobie, ktora utracita mozliwosc zamieszkania w
dotychczasowym lokalu - Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele moze
oddac w najem lokal zamienny na czas usuniecia awarii lub
zagrozenia.

2. Po ustaniu przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1, na wniosek osoby,
ktora otrzymata lokal zamienny - mozna przydzielic tej osobie na
czas nieokreslony lokal, ktory zajmowata jako lokal zamienny pod
warunkiem, iz lokal, z ktorego nast^pito wykwaterowanie jest lokalem
komunalnym i zostanie zwrocony do mieszkaniowego zasobu Gminy
Chorzele.


