
UCHWALANM79/XX/12
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 8 czerwca 2012 roku

wsprawie okreslenia zasad wynajmowania lokali wchodzacych wsktad mieszkaniowego
zasobu Gminy Chorzele.

Na podstawie art. 4, art. 20, art. 21 ust. 1pkt 2iust. 3,ustawy zdnia 21 czerwca 2001 no, ort™*£f
lokatorow mieszkaniowym zasobie gminy iozmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z2005 r. Nr 31 poz. 2bbze>zm ]Sfl8Tst 2pkt 15 Iart. 40 ust 1ustawy zdnia 8marca 1990 r. osamorz^dz.e gminnym (t
j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze. zm.)
Rada Miejska w Chorzelach uchwala, co nastepuje:

§1-

Przyjmuje sie zasady wynajmowania lokali wchodzacych wsktad mieszkaniowego zasobu Gminy
Chorzele zgodnie z zalacznikiem do uchwaty.

§2.
Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta iGminy Chorzele.

§3.

Uchwata wchodzi wzycie po uptywie 14 dni od dnia jej ogtoszenia wDzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Mazowieckiego.



Zatacznik

doUchwatynr179/XX/12
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 8 czerwca 2012 roku

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZACYCYCH WSKLAD MIESZKANIOWEGO
ZASOBU GMINY CHORZELE.

I. Postanowienia ogolne.
§1. Gmina Chorzele tworzy warunki do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspblnoty samorzadowej
poprzez:

niemieszkalnych na cele mieszkalne,

^SC^b^n^r.^tS^^ne znajeujaee * wPuoynkach
stanowiacych wtesnosc iwspotwtesnosc Gminy.
§ 3. Mieszkaniowy zasob Gminy Chorzele obejmuje: ,infi,m1 . Qochronie praw

IL2Z&ZSS bio%c pod uwage opinio Komisji Mieszkaniowej oraz kieru,ac s,e nm.ejszym,
zasadami.

II. Kryteria wyboru osobz ktorymi moga. bye
zawarte umowy najmu naczas nieokreslony i umowy

najmu lokalisocjalnych.IICljIIIU ivrai" «»wwj—...j —---

s* IokalP tworzace mieszkaniowy zasbb Gminy Chorzele wynajmuje sie cztonkom wspblnotyl£££l^^ Chorzele), ktbrzy nie maj, zaspokojonych potrzeb m.eszkan.owych ,

tnsassRS^^ potrzeb mieszkaniowych
Sroby^iS^katech nie nadaj,cych sie na staty pobyt ludzi lub osobykt6re^rac«y swoje
&^
S^sSX^ nalez,cych do mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzele, wttorych na
idnego'cztonka6Sy wnioskodawcy przypada mniej niz 5m* powierzehni mieszka.nej hczonej jako
^CpuSc^dorny dziecka, rodzinne domy dziecka, domy pomocy spotecznej irodziny
Ifwmfare posiadanych mozliwosci uzaleznionych od „odzysku" lokali kH°muHnnal£^fzP°WStatyCh Wwyn^u nowego budownictwa mieszkaniowego Gmina Chorzele dazyc bedzie dc' '^*Jz tzn
mieszkaniowego zasobu Gminy lokali mieszkalnych zajmowanych przez w.ecej niz jednego najemce tzn.
lokali ze wsoblna uzywalnoscia; kuchni, tezienki, przedpokoju itp. poprzez. Miam„u1)^nljZSnte zw^nionej pTzez jednego zdotychczasowych najemcbw czesc. lokalu- najemcy
2^5o^nie iKt!^lelnego loka.u mieszkalnego najemcy pozostajacemu wtym lokalu.
s^TSkate mtSlne^rnuje sie osobom nie majacym zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.ktoryc'r! sSdSna iTtonka rodziny wokresie 3miesiecy poPrzedzaj,cych date rozpatrywania
wniosku o najem lokalu nie przekracza:



-wgospodarstwie 1-osobowym -120% najnizszej emerytury;
waosDodarstwie wieloosobowym -70% najnizszej emerytury wprzeliczeniu na 1osobe.2l2SElS3ne wynajmuie si, osobom nie majacym zaspokojonych ^me^nia^.^^

dochbd wokresie 3miesiecy poprzedzajacych zawarcie umowy najmu nie przekracza.
-wqospodarstwie 1-osobowym - 80% najnizszej emerytury,
waosoodarstwie wieloosobowym -50% najnizszej emerytury wprzeliczeniu na 1osobe.3ZaSTozumteniu niniejszej uchwaty uwaza sie wszelkie przychody wmoskodawcy oraz

cztonkbw jegcRodziny zgtoszonych do wspolnego zamieszkania - po odiiczeniu kosztow ,ch uzyskan.a
^O^^^^T^i^^^^ zasbb Gminy Chorze.e przeznaczony jest na
2tlfrmSz'Sasta iGminy Chorzele biorac pod uwage stan techniczny lokali iopinie zarza.dzaja.cego
okresli stosownym zarzadzeniem zasady wyodrebniania lokali socjalnych
i i nkale socialne wvnaimuie sie na czas oznaczony nie przekraczajacy j lat. nraumom4U^?£ uSTsocjahego zawiera sie zosobami uprawnionymi, ktore n.e maja. tytulu prawnego
do toTi kSSh dochody nie przekraczaja. wysokosci okreslonej w§8ust. 2nimejszej uchwaty.
5 Umowv naim zosobami oktorych mowa wust. 3dopuszcza sie przedtuzen.e na nastepny okres,

?lTLotolehsocjalne sa wynajmowane wpierwszej kolejnosci osobom, ktore nie maja tytutt.prawnego do
lokaluUSS^hThMigoipodarstwa domowego nie przekracza wysokosci okreslonej w§ 8ust. 2, a
rzfbov&rSlo^rSnienia lokalu na mocy wydanych inie wykonanych prawomocnycr, orzeczeh
2K5£!£SJ*di decyzji administracyjnych do ™L^^
nminv wtrvbie Drzeoisow o postepowaniu egzekucyjnym wadministraqi, a takze ktorym s>aa wwyiwu
SazuTaSmo£5KelokaluoizeWo uprawnieniu dootrzymania lokalu socjalnego woparc.u o
piepisfustewy"oochronie praw lokatorow, mieszkaniowym zasobie gminy iozmian.e Kodeksu
2uSy swoje miejsce zamieszkania wwyniku zdarzenia losowego (pozar, powodz, itp.) lub
zamieszkuja. wlokalach nie nadajacych sie na staty pobyt ludzi,
v> nsobom bezdomnvm z terenu Gminy Chorzele, _ „„:„„,4)opuSdom dzieJka oraz dom pomocy spotecznej, rodzine zastepcza. wzwiazku zuzyskaniem
riT'umo '̂najmu lokali mieszkalnych na czas nieokreslony zawiera sie wpierwszej kolejnosci z
osobamT Ze nie maja. tytulu prawnego do lokalu iktorych dochod gospodarstwa domowego n.e
nrzekracza wysokosci okreslonej w§ 8 ust. 1 a ponadto:
1uTtorvm przvstuguje prawo do lokalu zamiennego na mocy przepisow ustawowych2SS'«b umiejetnosci, ktorych brak wystepuje na tereme Gmrny Chorzele,
^ ™hnwiaza sie do orzeprowadzenia remontu kapitalnego lokalu na wtasny koszt,4) kSB^sSfs^Stoka. na skutek koniecznosci dokonania rozbiorki, kapitalnego remontu,
f^^e^eT^^ wwyniku zdarzenia losowego (po.ar, powbdz, itp.) jeZe.i posiadaj,
dochbd okreslony w§ 8 ust. 1 uchwaty, ,, .,..
6) ktorzy zamieszkuja. na terenie Gminy Chorzele co najmniej od 10 lat.

III. Zamiana lokali mieszkalnych
S12 1 Naiemcy lokali wchodzacych wsktad mieszkaniowego zasobu Gminy, zktorymi zawarte zostaty
umowy naTzas'nieoznaczony, moga. dokonywac woparciu oztozone wnioski, zamiany zajmowanych
ffiS^^T^TZ^h wymaga pisemnej zgody wtaSciciela lub
T^^^l^t^iz^ wtaSciciela na zawarcie umowy najmu .oka, ze wskazan,
przez dotychczasowego najemce osoba..



4 Zamiana lokalu zajmowanego przez najemce na lokal lub dom stanowia.cy przedmiot wtasnosci
odrebnei wymaga dla swej waznosci umowy zawartej wformie aktu notanalnego.

STpSSSS^^5lok* na inny ioka, mieszkainy moga ubiegad si,
aWamieszkuiace wlokalu ktory po oproznieniu podlegac bedzie najmowi jako lokal socjalny,b) SJchlKTzdro^oC^e powody rodzinne lub spoteczne uzasadniaj, dokonanie zam.any na
^^^o'Z^^lego lokalu na lokal mniejszy od dotychczas zajmowanego.
ft wa^^o^nia ariiany lokali mieszkalnych jest brak zalegtosci czynszowych ztytutu najmu
^Tzasady najmu lokalu wchodzacego wsktad mieszkaniowego zasobu Gminy opuszczonego

iv. /.«« y najemce na skutek smierci lub z innych przyczyn
614 1 Jesli po rozwiazaniu umowy najmu przez najemce, ktory zaspokoit swoje potrzeby mieszkannwe
ooza okalm PolSm wtej samej lub pobliskiej miejscowosci -wlokalu pozostafy jego petnoletnie

2tSSiS£w uttTstosuje s,e odpowiednio do osoby, ktdra pozostawata faktyeznie we
rComnSCI«t^yznane oaobon, . ktdrych mowa wust. 1i2. jezeii zameidowane by* w
lokalu na pobyt staty ifaktycznie w nim zamieszkiwaty:
a?w przypadku osob oktorych mowa wust. 1- przez okres nie kro szy n,z 2 ate r.zanjem
b) wprzypadku osbb oktorych mowa wust. 2- przez okres nie krbtszy niz 5lat przed rozw.azaniem
^SnoSia^NlSc^ osbb ubiegajacych sie olokal. ktore wchwili rozw^zania umowy
najmu loka7u przez dotychczasowego najemce miaty tytut prawny do zajmowania innego lokalu
miUzkalneao (dot rbwniez wspotmatzonka osoby ubiegajacej sie o lokal).
Tl5 1WoSvpadku gdy zuwagi na wyprowadzenie sie najemcy lokalu, wlokalu tym pozostan.e
wsoVma^oneUub byty w^pSmatzonek nie bedacy wspotnajemca lokalu, kt6ry faktycznie wmm
z4£zSl*nie posteda fytutu prawnego do innego lokalu -zosoba. teka. mozna zawrzec umowe
naj^u ze Ttawka. czynszu okreslona zarzadzeniem Burmistrza Miasta .Gm.ny Chorzele dla lokal.
20Waruannkyem zawarcia umowy najmu zosoba., okt6rej mowa wust.1 jest rozwia;zanie umowy najmu z
stTosoS'£wstapity wstosunek najmu po smierci najemcy woparciu oart. 691 Kodeksu
cvwiineqo winny opuscie lokal wterminie wskazanym przez wynajmujacego2Wprzypadku gdy po smierci najemcy wlokalu pozostali jego wstepm zstepni lub pejnoletr^e

lokalach naliczany jest wwysokosci 3% wartosci odtworzeniowej lokalu.



V. Najem lokali o powierzchni uzytkowej
powyzej 80 m2

617 1 Lokale nalezace do zasobow mieszkaniowych Gminy Chorzele opowierzchni uzytkowej powyzej
lo m^ Drzekazanfpiz dotychczasowego najemce do dyspozycji wynajmujacego, mog^ bye oddawane
I*Z££SS»fSroSfttSSo wysokosc ustalona zostenie wdrodze przetargu ustnegoSJp^Burmltrza MiaL^Gminy Chorzele, przy czym stawke wyjsciowa stanow. czynsz
naliczonvw wysokosci 3% aktualnej wartosci odtworzen.owej lokalu. nr707naipmrP

Miasta iGminy Chorzele dla lokali komunalnych.

VI. Tryb rozpatrywania, zalatwiania oraz
opiniowania wnioskow o najem lokali rw.m.

118.1. Wnioski os6b ubiegaj,cych sie onajem lokalu ^s^r^m^^^^^l
Chorzele - zwane dalej „wnioskami mieszkaniowym." - przyjmowane sa. przez Urzad M.asta iGminy w

6M? 7 Wnioski mieszkaniowe podlegaja. opiniowaniu przez Komisje Mieszkaniowy

TS*SKo'S Mieszkaniowej wpisuje sie na wniosku mieszkaniowym oraz odnotowuje wprotokole z

TyS^^S^ZamB^Komm Mieszkaniowa usta.a lisle osob, ktorym przyznano prawo
naimu wchodzaceqo do mieszkaniowego zasobu Gminy. „„„,;-.

22r^reniest^fl do^czy rdwniez wnioskodawcdw ubiegajabyob sie . zamian,
?S^To^^C^^^T^ZCS^^ iub rdwno.edny leoz na
nizS kondranacli Iu^agi na ston zdrowia, wzgledy spoteczne lub rodzinne, moze byb - po6
wafunkiem pSytywnej opinii Komisji Mieszkaniowej - oddany wnajem lokal poza kolejnota,.

^ISZS»sty przydzialu mieszkab. zostajy zrealizowane wszystke wnioski osdb

dodatkowej Komisji przystuguje Burmistrzowi Miasta iGminy Chorzele.



§24.1. Zwnioskow zaopiniowanych pozytywnie Komisja Mieszkaniowa sporzadza projekt listy os6b
2PpraiekTlisw' oktorym mowa wust. 1, po zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta iGminy Chorzelepodawany fesi do puTczne] wiadomosci poprzez wywieszenie na tablicy ogtoszeh Urzedu Miasta ,Gmmy
3§Sn1fv^SU\drolektu listy na tablicy ogtoszeh Urzedu imozliwosci ztozenia odwotania,
rawiadamia sie na Dismie te osoby, ktorych wnioski Komisja rozpoznata.?5SJK mowa wust. 2- Urzad przyjmowac bedzie odwotania osbb, ktore wwyniku
kwalifikacji Komisji nie zostaty ujete na projekcie listy na dany rok. MiPszkaniowa5 Odwotania oktorych mowa wust. 4, podlegaja. ponownemu rozpatrzen.u przez Kom.sje M.eszkan.owa,
6. Postanowienia nie dotycza. sytuacji, gdy wcia.gu roku sporzadzane sa. listy dodafcowa
S25 Po rozpatrzeniu odwotah przez Komisje zatwierdzona. przez Burmistrza Miasta iGminy Chorzele
hste os6b uprawnlnych do zawarcia um6w najmu lokalu mieszkalnego na dany rok. podaje do pub icznej
S^moXoprzez wywieszenie jej na tablicy ogtoszeh Urzedu Miasta iGminy wChorzelach na okres
6426nKwalifikacja wniosk6w mieszkaniowych na dana. kategorie lokalu uzalezniona jest od ^y^cb
mozfiwSSny Chorzele. awszczegblnosci od odzysku lokali z„ruchu ludnosci". badz pozyskiwania
K?^S^li^i^ian lokal, komuna.nych, kt6re odm6wi, zawarcia
stk^^ £ —nycr rerwanafe?wrzS wy^Seszanfe list'osoVuprawnionych do otrzymania lokali na teblicy ogtoszen tj. podawame
ich do publicznej wiadomosci.

VII. Inne postanowienia
S29 1 Wrazie awarii wywotujacej szkode lub zagrazaja.cej bezposrednio powstaniu szkody, innej
ivtuacii powoTujacej zagrozenie dla zdrowia lub zycia ludzi atakze wprzypadku zdarzen losowych takich
Sk SLodTpS ftp - osobie, kt6ra utracita mozliwose zamieszkania wdotychczasowym lokalu -
BurSrz Miastal Gminy Chorzele moze oddad wnajem lokal zamienny na czas usunieca awar.i lub
f Po usteniu przyczyn oktorych mowa wust. 1, na wniosek osoby, ktbra otrzymata lokal zamienny -LVnaSS^osobie na czas nieokreslony lokal, ktbry zajmowata jako lokal zam.enny pod
warunkKz lokal, zktorego nasta.pito wykwaterowanie jest lokalem komunalnym ,zosten.e zwrocony do
mieszkanioweqo zasobu Gminy Chorzele.^30.1 Najemcy lokali wmieszkaniowym zasobie Gminy Chorzele maja. obow.azek przestrzegac
rpnulamin Dorzadku domowego, ktbry ustala zarzadca budynku.2XJEnSTkSym mowa wust. 1winien zostac podany do publicznej wiadomosc. m.eszkahcom
poprzez wywieszenie na tablicy ogtoszeh budynku.


