
UCHWALA Nr 308/XXXIV/13

Rady Miejskiej w Chorzelach
zdnia 27 wrzesnia 2013 roku

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

Chorzele.

Na podstawie art. 4, art. 20, art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
0 ochronie praw lokatorow, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze.
zm.)
Rada Miejska w Chorzelach uchwala, co nastepuje:

§1-
Przyjmuje sie zasady wynajmowania lokali wchodzacych w sktad mieszkaniowego
zasobu Gminy Chorzele zgodnie z zatacznikiem do 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.
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Zatqcznik
do Uchwaty nr 308/XXXIV/2013

Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 27 wrzesnia 2013 roku

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZACYCH W SKLAD
MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY CHORZELE.

Rozdziat I

Postanowienia ogolne
§ 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 stanowi^cych wtasnosc i wspotwlasnosc
Gminy.
§ 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 zarzadzeniem
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 stanowia.cych mieszkaniowy zasob Gminy
Chorzele decyduje Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, bior^c pod uwage
opinie Komisji Mieszkaniowej oraz kieruja_c sie niniejszymi zasadami.

Rozdziat II

Kryteria wyboru osob z ktorymi moga^ bye
zawarte umowy najmu na czas nieokreslony i umowy

najmu lokali socjalnych
§ 5. Lokale tworz^ce mieszkaniowy zasob Gminy Chorzele wynajmuje sie
czlonkom wspolnoty samorzadowej (mieszkahcom Gminy Chorzele), ktorzy
nie maja. zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i ponadto speiniaj^
kryteria okreslone w § 8 niniejszej uchwaty.



§ 6. Przez cztonkow wspolnoty samorzadowej nie majacych zaspokojonych
potrzeb mieszkaniowych rozumie sie w szczegolnosci:
1) osoby zamieszkuja.ce w lokalach nie nadaja.cych sie na staty pobyt ludzi
lub osoby, ktore utracity swoje
miejsce zamieszkania w wyniku zdarzenia losowego takiego jak: pozar,
kleska zywioiowa, itp.,
2) osoby zamieszkuja.ce w lokalach znajduja.cych sie w budynkach
przeznaczonych do rozbiorki,
3) osoby petnoletnie nie posiadaja.ce tytuiu prawnego do samodzielnego
mieszkania, mieszkaja.ce w lokalach, w ktorych na jedna. osobe uprawniona.
przypada mniej niz 7m2 powierzchni mieszkalnej liczonej jako powierzchnia
j^czna pokoi,
4) osoby beda.ce najemcami lokali nalezacych do mieszkaniowego zasobu
Gminy Chorzele, w ktorych na jednego czionka rodziny wnioskodawcy
przypada mniej niz 5m2 powierzchni mieszkalnej liczonej jako powierzchnia
ia.czna pokoi,
5) osoby opuszczaja.ce domy dziecka, rodzinne domy dziecka, domy
pomocy spofecznej i rodziny zastepcze.
§ 7. W miare posiadanych mozliwosci uzaleznionych od „odzysku" lokali
komunalnych badz powstatych w wyniku nowego budownictwa
mieszkaniowego Gmina Chorzele dazyc bedzie do likwidacji z
mieszkaniowego zasobu Gminy lokali mieszkalnych zajmowanych przez
wiecej niz jednego najemce tzn. lokali ze wspolna. uzywalnoscia; kuchni,
iazienki, przedpokoju itp. poprzez:
1) wynajmowanie zwolnionej przez jednego z dotychczasowych najemcow
czesci lokalu- najemcy pozostaja.cemu w tym lokalu lub;
2) proponowanie innego samodzielnego lokalu mieszkalnego najemcy
pozostaja.cemu w tym lokalu.
§8. 1. Lokale mieszkalne wynajmuje sie osobom nie majacym
zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, ktorych sredni miesieczny dochod
na 1 czlonka rodziny w okresie 3 miesiecy poprzedzaja.cych date
rozpatrywania wniosku o najem lokalu nie przekracza:
- w gospodarstwie 1-osobowym -120% najnizszej emerytury;
- w gospodarstwie wieloosobowym - 70% najnizszej emerytury w
przeliczeniu na 1 osobe.
2. Lokale socjalne wynajmuje sie osobom nie maja_cym zaspokojonych
potrzeb mieszkaniowych, ktorych sredni miesieczny dochod w okresie 3
miesiecy poprzedzaja.cych zawarcie umowy najmu nie przekracza:
- w gospodarstwie 1-osobowym - 80% najnizszej emerytury,



- w gospodarstwie wieloosobowym - 50% najnizszej emerytury w
przeliczeniu na 1 osobe.
3. Za dochod w rozumieniu niniejszej uchwaty uwaza sie wszelkie
przychody wnioskodawcy oraz czionkow jego rodziny zgioszonych do
wspolnego zamieszkania - po odliczeniu kosztow ich uzyskania oraz po
odliczeniu sktadek na ubezpieczenia spoieczne.
§ 9. 1. Czesc lokali mieszkalnych tworzacych mieszkaniowy zasob Gminy
Chorzele przeznaczony jest na lokale socjalne.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele biorac pod uwage stan techniczny
lokali i opinie zarzadzajacego okresli stosownym zarzadzeniem zasady
wyodrebniania lokali socjalnych.
3. Lokale socjalne wynajmuje sie na czas oznaczony nie przekraczajacy 3
lat.

4. Umowe o najem lokalu socjalnego zawiera sie z osobami uprawnionymi,
ktore nie maja. tytulu prawnego do lokalu, i ktorych dochody nie
przekraczaja. wysokosci okreslonej w § 8 ust. 2 niniejszej uchwaty.
5. Umowy najmu z osobami, o ktorych mowa w § 8 ust. 2 dopuszcza sie
przedtuzenie na nastepny okres, jezeli najemca nadal znajduje sie w
sytuacji uzasadniaja.cej zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego i
uregulowai naleznosci finansowe z poprzedniego okresu najmu.
§ 10. Lokale socjalne sa. wynajmowane w pierwszej kolejnosci osobom,
ktore nie maja. tytulu prawnego do lokalu i ktorych dochod gospodarstwa
domowego nie przekracza wysokosci okreslonej w § 8 ust. 2, a ponadto
tym osobom, ktore:
1) zobowiazane sa. do oproznienia lokalu na mocy wydanych i nie
wykonanych prawomocnych orzeczeh sadowych oraz ostatecznych decyzji
administracyjnych do wykonania ktorych zobowiazany jest organ gminy w
trybie przepisow o postepowaniu egzekucyjnym w administracji, a takze
ktorym Sad w wyroku nakazujacym oproznienie lokalu orzekl o uprawnieniu
do otrzymania lokalu socjalnego w oparciu o przepisy ustawy o ochronie
praw lokatorow, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego,
2) utracity swoje miejsce zamieszkania w wyniku zdarzenia losowego
(pozar, powodz, itp.) lub zamieszkuja. w lokalach nie nadaj^cych sie na
staty pobyt ludzi,
3) osobom bezdomnym z terenu Gminy Chorzele,
4) opusciiy dom dziecka oraz dom pomocy spoiecznej, rodzine zastepcza. w
zwiazku z uzyskaniem pelnoletniosci,
§ 11. Umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieokreslony zawiera sie w
pierwszej kolejnosci z osobami, ktore nie maja. tytulu prawnego do lokalu i



ktorych dochod gospodarstwa domowego nie przekracza wysokosci
okreslonej w § 8 ust. 1, a ponadto spelniaja. jedna^ z ponizszych przesianek:
1) ktorym przysiuguje prawo do lokalu zamiennego na mocy przepisow
ustawowych,
2) posiadaja. kwalifikacje lub umiejetnosci, ktorych brak wystepuje na
terenie Gminy Chorzele,
3) zobowiaza. sie do przeprowadzenia remontu kapitalnego lokalu na
wtasny koszt,
4) ktore zmuszone sa. oproznic lokal na skutek koniecznosci dokonania
rozbiorki, kapitalnego remontu, albo modernizacji budynku lub lokalu,
5) utracity swoje miejsce zamieszkania w wyniku zdarzenia losowego
(pozar, powodz, itp.) jezeli posiadaja. dochod okreslony w § 8 ust. 1 uchwaty,
6) ktorzy zamieszkuja. na terenie Gminy Chorzele co najmniej od 10 lat.

Rozdziat III

Zamiana lokali mieszkalnych
§ 12. 1. Najemcy lokali wchodzacych w sklad mieszkaniowego zasobu
Gminy, z ktorymi zawarte zostaty umowy na czas nieoznaczony, mogq
dokonywac w oparciu o ziozone wnioski, zamiany zajmowanych lokali jak
rowniez zamiany na lokale w innych zasobach.
2. Zamiana lokali mieszkalnych, o ktorych mowa w ust. 1 wymaga pisemnej
zgody wtesciciela lub zarzadcy tych lokali na jej dokonanie.
3. Zamiana lokalu wymaga pisemnej zgody wtasciciela na zawarcie umowy
najmu lokalu ze wskazana^ przez dotychczasowego najemce osoba..
4. Zamiana lokalu zajmowanego przez najemce na lokal lub dom
stanowia.cy przedmiot wtesnosci odrebnej wymaga dla swej waznosci
umowy zawartej w formie aktu notarialnego.
5. Odmowa wyrazenia zgody, o ktorej mowa w ust. 3 nastepuje w formie
pisemnej.
§ 13. 1. Zamiana moze rowniez polegac na zabezpieczeniu przez Gmine
Chorzele lokalu wolnego w zamian za lokal dotychczas zajmowany przez
najemce.
2. O zamiane dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego na wiekszy
moga. ubiegac sie osoby, osia.gaja.ce sredni dochod na cztonka rodziny nie
nizszy niz okreslony w § 8 ust.1 uchwaty.
3. Zamiana lokalu, o ktorej mowa w ust. 1, moze zostac dokonana tylko i
wyta.cznie wtedy, gdy Gmina Chorzele posiada warunki mozliwe do jej
realizacji.



4. W pierwszej kolejnosci o zamiane zajmowanego lokalu na inny lokal
mieszkalny moga^ ubiegac sie osoby:
a) zamieszkuja.ce w lokalu, ktory po oproznieniu podlegac bedzie najmowi
jako lokal socjalny,
b) ktorych wzgledy zdrowotne, wazne powody rodzinne lub spoieczne
uzasadniaja. dokonanie zamiany na lokal rownorzedny poza kolejnoscia.,
c) wnioskuja.ce o zamiane zajmowanego lokalu na lokal mniejszy od
dotychczas zajmowanego.
5. Warunkiem dokonania zamiany lokali mieszkalnych jest brak zalegtosci
czynszowych ztytulu najmu lokalu.

Rozdziat IV

Zasady najmu lokalu wchodzqcego w sktad mieszkaniowego zasobu
Gminy opuszczonego przez najemce na skutek smierci lub z innych

przyczyn

§14. 1. Jesli po rozwiazaniu umowy najmu przez najemce, ktory zaspokoit
swoje potrzeby mieszkaniowe poza lokalem poiozonym w tej samej lub
pobliskiej miejscowosci - w lokalu pozostaty jego petnoletnie dzieci, wstepni
lub peinoletnie rodzehstwo, moze bye z nimi zawarta umowa najmu lokalu z
zastosowaniem stawek czynszu okreslonych przez Burmistrza Miasta i
Gminy Chorzele - pod warunkiem, ze w lokalu nie wystepuja. zalegiosci w
optatach czynszowych, a osoby te spetniaja. kryteria okreslone w Rozdziale
II niniejszej uchwaty.
2. Zasade okreslona. w ust. 1 stosuje sie odpowiednio do osoby, ktora
pozostawata faktycznie we wspolnym pozyciu z najemca..
3. Prawo najmu moze bye przyznane osobom, o ktorych mowa w ust. 1 i 2,
jezeli zameldowane byty w lokalu na pobyt staty i faktycznie w nim
zamieszkiwaty:
a) w przypadku osob o ktorych mowa w ust. 1 - przez okres nie krotszy niz
2 lata,
b) w przypadku osob o ktorych mowa w ust. 2 - przez okres nie krotszy niz
5 lat przed rozwia.zaniem
stosunku najmu przez najemce.
4. Postanowienia ust. 1-3 nie dotycza. osob ubiegajacych sie o lokal, ktore
w chwili rozwiazania umowy najmu lokalu przez dotychczasowego najemce
miaty tytui prawny do zajmowania innego lokalu mieszkalnego (dot.
rowniez wspotmafzonka osoby ubiegaja.cej sie o lokal).
§ 15. 1. W przypadku, gdy z uwagi na wyprowadzenie sie najemcy lokalu, w
lokalu tym pozostanie wspoimatzonek lub byty wspoimatzonek nie beda.cy



wspotnajemca. lokalu, ktory faktycznie w nim zamieszkiwat i nie posiada
tytuiu prawnego do innego lokalu - z osoba. taka. mozna zawrzec umowe
najmu ze stawka. czynszu okreslona. zarzadzeniem Burmistrza Miasta i
Gminy Chorzele dla lokali komunalnych.
2. Warunkiem zawarcia umowy najmu z osoba., o ktorej mowa w ust.1 jest
rozwiazanie umowy najmu z najemca., ktory lokal opuscit.
§ 16. 1. Osoby, ktore nie wsta.pity w stosunek najmu po smierci najemcy w
oparciu o art. 691 Kodeksu cywilnego, winny opuscic lokal w terminie
wskazanym przez wynajmuja.cego.
2. W przypadku, gdy po smierci najemcy w lokalu pozostali jego wstepni,
zstepni lub petnoletnie rodzehstwo, ktorzy nie wstepuja. w stosunek najmu
na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego lub powinowaci I stopnia (synowa,
ziec, tesciowa, tesc) - wynajmujacy moze zawrzec z tymi osobami umowe
najmu, jezeli przeprowadzone postepowanie wyjasniaja.ce wykaze
jednoznacznie, ze nie posiadaja. tytuiu prawnego do innego lokalu i
zamieszkiwali na terenie Gminy co najmniej 2 lat.
3. W przypadku nawiazania umowy najmu w oparciu o zasady wynikaja.ce z
ust.2, czynsz najmu w takich lokalach naliczany jest w wysokosci 3%
wartosci odtworzeniowej lokalu.

Rozdziat V

Najem lokali o powierzchni uzytkowej
powyzej 80 m2

§ 17. 1. Lokale naleza.ce 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 ogbszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele, przy
czym stawke wyjsciow^ stanowi czynsz naliczony w wysokosci 3%
aktualnej wartosci odtworzeniowej lokalu.
2. W przypadku, gdy w lokalu o powierzchni powyzej 80 m2 - z uwagi na
zaspokojenie przez najemce potrzeb mieszkaniowych poza lokalem -
pozostali rodzice, dzieci lub pelnoletnie rodzehstwo najemcy, z osobami
tymi moga. bye zawarte umowy najmu ze stawka. czynszu okreslony
zarzadzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele dla lokali komunalnych.










