
UCHWALA NR187/XXI/12

Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 5 sierpnia 2012 roku

zmieniajaca uchwal? Nr 179/XX/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 8
czerwca 2012 roku w sprawie okreslenia zasad wynajmowania lokali
wchodz^cych w sklad 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. o ochronie praw lokatorow, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)
Rada Miejska w Chorzelach uchwala co nastepuje:

§i.

Wprowadza sie zmiany do uchwary Rady Miejskiej w Chorzelach Nr
179/XX/12 z dnia 8 czerwca 2012 roku w sprawie okreslenia zasad
wynajmowania lokali wchodzacych w sklad mieszkaniowego zasobu Gminy
Chorzele, w ten sposob, iz uchyla si? dotychczasowy zalacznik i wprowadza
nowy w brzmieniu stanowiacym zalacznik do niniejszej uchwary.

§2.
Wykonanie uchwary powierza si? Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§3.

Uchwala wchodzi w zycie po uprywie 14 dni od dnia ogloszenia w
Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Mazowieckiego.



Zatqcznik
doUchwaty 187/XXI/12

Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 5 sierpnia 2012 roku

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZACYCYCH W SKLAD
MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY CHORZELE.

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 warunkbw do rozwoju budownictwa mieszkaniowego.
§2. Mieszkaniowy zas6b Gminy Chorzele tworzy lokale mieszkalne znajduja.ce sie w budynkach
stanowiacych wiasnosc i wspoh/vlasnosc Gminy.
§ 3. Mieszkaniowy zas6b Gminy Chorzele obejmuje:
1) lokale mieszkalne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4ustawy 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 kt6rej mowa w pkt 1 oraz wyodrebnione z
mieszkaniowego zasobu Gminy zarzadzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele.
3) lokalezamienne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy o kt6rej mowa w pkt 1.
§ 4. O oddawaniu w najem lokali stanowiacych mieszkaniowy zas6b Gminy Chorzele decyduje
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, biorac pod uwage opinie Komisji Mieszkaniowej oraz kierujac sie
niniejszymi zasadami.

II. Kryteria wyboru osob z ktorymi mogq bye
zawarte umowy najmu na czas nieokreslony i umowy

najmu lokali socjalnych.
§ 5. Lokale tworzace mieszkaniowy zasob Gminy Chorzele wynajmuje sie czfonkom wspolnoty
samorzadowej (mieszkahcom Gminy Chorzele), ktorzy nie maja. zaspokojonych potrzeb
mieszkaniowych i ponadto spelniaja. kryteria okreslone w § 8 niniejszej uchwaty.
§ 6. Przez cztonk6w wspblnoty samorzadowej nie majacych zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych
rozumie sie w szczegolnosci:
1) osoby zamieszkuja.ee w lokalach nie nadajacych sie na staty pobyt ludzi lub osoby, ktore utracity
swoje
miejsce zamieszkania w wyniku zdarzenia losowego takiego jak: pozar, kleska zywiotowa, itp.,
2) osoby zamieszkuja.ee w lokalach znajdujacych sie w budynkach przeznaczonych do rozbi6rki,
3) osoby peJnoletnie nie posiadaja.ee tytulu prawnego do samodzielnego mieszkania, mieszkaja.ee w
lokalach, w ktbrych na jedna. osobe uprawniona. przypada mniej niz 7m2 powierzchni mieszkalnej
liczonej jako powierzehnia Jaczna pokoi,
4) osoby beda.ee najemcami lokali nalezacych do mieszkaniowegozasobu Gminy Chorzele, w ktorych
na jednego cztonka rodziny wnioskodawcy przypada mniej niz 5m2 powierzchni mieszkalnej liczonej
jako powierzehnia faczna pokoi,
5) osoby opuszczaja.ee domy dziecka, rodzinne domy dziecka, domy pomocyspotecznej i rodziny
zastepcze.
§ 7. W miare posiadanych mozliwosci uzaleznionych od „odzysku" lokali komunalnych badz
powstafych 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 wspblna. uzywalnoscia.: kuchni, lazienki, 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 pozostajacemu w tym lokalu.
§ 8.1. Lokale mieszkalne wynajmuje sie osobom nie majacym zaspokojonych potrzeb
mieszkaniowych, kt6rych sredni dochbd na 1 czlonka rodziny w okresie 3 miesiecy poprzedzajacych
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 majacym zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,
ktbrych dochod w okresie 3 miesiecy poprzedzajacych 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 doch6d w rozumieniu niniejszej uchwaty uwaza sie wszelkie przychody wnioskodawcy oraz
cztonk6w jego rodziny zgtoszonych do wsp6lnego zamieszkania - po odliczeniu koszt6w ich
uzyskania oraz po odliczeniu skiadek na ubezpieczenia spoteczne.
§ 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 zarza.dzaja.cego
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, kt6re nie maja. tytutu
prawnego do lokalu, i ktorych dochody nie przekraczaja. wysokosci okreslonej w § 8 ust. 2 niniejszej
uchwaty.
5. Umowy najmu z osobami, o kt6rych mowa w ust. 3 dopuszcza sie przedtuzenie na nastepny okres,
jezeli najemca nadal znajduje sie w sytuacji uzasadniajacej zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego.
§ 10. Lokale socjalne sa.wynajmowane w pierwszej kolejnosci osobom, kt6re nie maja. tytutu
prawnego do lokalu i kt6rych doch6d gospodarstwa domowego nie przekracza wysokosci okreslonej w
§ 8 ust. 2, a ponadto tym osobom, ktbre:
1) zobowiazane sa. do opr6znienia lokalu na mocy wydanych i nie wykonanych prawomocnych
orzeczeh sadowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych do wykonania ktbrych zobowiazany
jest organ gminy w trybie przepis6w o postepowaniu egzekucyjnym w administracji, a takze ktorym
Sad w wyroku nakazujacym oproznienie lokalu orzekt o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego
w oparciu o przepisy ustawy o ochronie prawlokatorow, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego,
2) utracity swoje miejscezamieszkania w wyniku zdarzenia losowego (pozar, pow6dz, itp.) lub
zamieszkuja.w lokalach nie nadajacych sie na staty pobyt ludzi,
3) osobom bezdomnym z terenu Gminy Chorzele,
4)opuscity dom dziecka oraz dom pomocy spotecznej, rodzine zastepcza. w zwiazku z uzyskaniem
petnoletniosci,
§ 11. Umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieokreslony zawiera sie w pierwszej kolejnosci z
osobami, ktore nie maja. tytulu prawnego do lokalu i kt6rych doch6d gospodarstwa domowego nie
przekracza wysokosci okreslonej w § 8 ust. 1 a ponadto:
1) ktorym przystuguje prawo do lokalu zamiennego na mocy przepisow ustawowych,
2) posiadaja. kwalifikacje lub umiej^tnosci, ktorych brak wystepuje na terenie Gminy Chorzele,
3) zobowiaza. si$ do przeprowadzenia remontu kapitalnego lokalu na wlasny koszt,
4) kt6re zmuszone sa.oprozni6 lokal na skutek koniecznosci dokonania rozbiorki, kapitalnego remontu,
albo modernizacji budynku lub lokalu,
5) utracity swoje miejsce zamieszkania w wyniku zdarzenia losowego (pozar, pow6dz, itp.) jezeli
posiadaja. dochod okreslony w § 8 ust. 1 uchwaty,
6) kt6rzy zamieszkuja na terenie Gminy Chorzele co najmniej od 10 lat.

III. Zamiana lokali mieszkalnych
§ 12. 1. Najemcy lokali wchodzacych w sklad mieszkaniowego zasobu Gminy, z ktorymi zawarte
zostaty umowy na czas nieoznaczony, moga. dokonywacw oparciu o zlozone wnioski, zamiany
zajmowanych lokali jak r6wniez zamiany na lokale w innych zasobach.
2. Zamiana lokali mieszkalnych, o kt6rych mowa w ust. 1 wymaga pisemnej zgody wlasciciela lub
zarzadcy tych lokali na jej dokonanie.
3. Zamiana lokalu wymaga pisemnej zgody wlasciciela na zawarcie umowy najmu lokalu ze wskazana.
przez dotychczasowego najemce osoba..
4. Zamiana lokalu zajmowanego przez najemce na lokal lub dom stanowiacy przedmiot wtasnosci
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 r6wniez polegad na zabezpieczeniu przez Gmine Chorzele lokalu wolnego w
zamian za lokal dotychczas zajmowany przez najemcy.
2. O zamiane dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego na wiekszy moga. ubiegac sie osoby,
osia.gaja.ce sredni doch6d na czlonka rodziny nie nizszy niz okreslony w § 8 ust.1 uchwaty.
3. Zamiana lokalu, o kt6rej mowa w ust. 1, moze zostac dokonana tylko i wylacznie 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, kt6ry po oproznieniu podlegae bedzie najmowi jako lokal socjalny,
b) kt6rych wzgledy zdrowotne, wazne powody rodzinne lub spoteczne uzasadniaja. dokonanie zamiany
na lokal rownorzedny poza kolejnosci^,
c) wnioskuja.ce o zamiane zajmowanego lokalu na lokal mniejszy od dotychczas zajmowanego.
5. Warunkiem dokonania zamiany lokali mieszkalnych jest brak zalegtosci czynszowych z tytutu najmu
lokalu.
IV. Zasady najmu lokalu wchodz^cego w sktad mieszkaniowego zasobu Gminy opuszczonego

przez najemce na skutek smierci lub z innych przyczyn
§ 14.1. Jesli po rozwiazaniu umowy najmu przez najemce, kt6ry zaspokoil swoje potrzeby
mieszkaniowe poza lokalem potozonym w tej samej lub pobliskiej miejscowosci - w lokalu pozostaly
jego petnoletnie dzieci, wstepni lub pelnoletnie rodzehstwo, moze byez nimi zawarta umowa najmu
lokalu z zastosowaniem stawek czynszu okreslonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele - pod
warunkiem, ze w lokalu nie wystepuja. zalegtosci w oplatach czynszowych, a osoby te spetniaja.
kryteria okreslone w Rozdziale II niniejszej uchwaty.
2. Zasade okreslona. w ust. 1 stosuje sie odpowiednio do osoby, kt6ra pozostawala faktycznie we
wsp6lnym pozyciu z najemca..
3. Prawo najmu moze bye przyznane osobom, o kt6rych mowa w ust. 1 i 2, jezeli zameldowane byty w
lokalu na pobyt staty i faktycznie w nim zamieszkiwaty:
a) w przypadku os6b o ktbrych mowa w ust. 1 - przez okres nie kr6tszy niz 2 lata,
b)w przypadku os6b o ktdrych mowa w ust. 2 - przez okres nie kr6tszy niz 5 latprzed rozwiazaniem
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 tytut prawny do zajmowania innego lokalu
mieszkalnego (dot. rbwniez wspotmatzonka osoby ubiegajacej sie o lokal).
§ 15. 1. W przypadku, gdy z uwagi na wyprowadzenie sie najemcy lokalu, w lokalu tym pozostanie
wspotmatzonek lub byty wspotmatzonek nie bedacy wspotnajemca. lokalu, ktbry faktycznie w nim
zamieszkiwat i nie posiada tytutu prawnego do innego lokalu - z osoba. taka. mozna zawrzec umowe
najmu ze stawka. czynszu okreslona. zarzadzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Chorzeledla lokali
komunalnych.
2. Warunkiem zawarcia umowy najmu z osoba., o ktbrej mowa w ust.1 jest rozwiazanie umowy najmu
z najemca., kt6ry lokal opuscit.
§ 16. 1. Osoby, ktbre nie wsta.pity w stosunek najmu po smierci najemcy w oparciu o art. 691 Kodeksu
cywilnego, winny opuscic lokalw terminie wskazanym przez wynajmujacego.
2. W przypadku, gdy po smierci najemcy w lokalu pozostali jego wstepni, zstepni lub pelnoletnie
rodzehstwo, ktorzy nie wst^puja. w stosunek najmu na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego lub
powinowaci I stopnia (synowa, ziec, tesciowa, tes6) - wynajmujacy moze zawrzedz tymi osobami
umow$ najmu, jezeli przeprowadzone postepowanie wyjasniaja.ee wykazejednoznacznie, ze nie
posiadaja. tytutu prawnego do innego lokalu i zamieszkiwali na terenie Gminy co najmniej 2 lat
3. W przypadku nawiazania umowy najmuw oparciu o zasady wynikaja.ee z ust.2, czynsz najmuw
takich lokalach naliczany jest w wysokosci 3% wartosci odtworzeniowej lokalu.

V. Najem lokali o powierzchni uzytkowej
powyzej 80 m2

§ 17.1. Lokale naleza.eedo zasobbw 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 ogloszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele, przy czym stawk$ wyjsciowa.
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 petnoletnie rodzehstwo najemcy,
z osobami tymi moga. bye zawarte umowy najmu ze stawka. czynszu okreslona. zarzadzeniem
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele dla lokali komunalnych.



VI. Tryb rozpatrywania, zatatwiania oraz
opiniowania wnioskow o najem lokali

§ 18.1. Wnioski os6b ubiegajacych sie o najem lokalu mieszkalnego w mieszkaniowym zasobie
Gminy Chorzele - zwane dalej „wnioskami mieszkaniowymi" - przyjmowane sa. przez Urzad Miasta i
Gminy w Chorzelach.
2. Wnioski, o ktorych mowa w ust. 1, w miare ich skladania do Urzedu podlegaja. wstepnej ocenie w
celu ustalenia, czy warunki mieszkaniowe i doch6d wnioskodawcy - udokumentowane stosownymi
zaswiadczeniami - uprawniaja. go do ubiegania sie o najem lokalu mieszkalnego czy socjalnego.
3. Urzad powiadamia pisemnie wnioskodawce o wyniku wstepnej weryfikacji i trybie rozpatrzenia
wniosku.
§ 19. Osobie ubiegajacej sie o przydziat lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy
Chorzele, nie przystuguje roszczenie o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego.
§ 20.1. Wnioski mieszkaniowe podlegaja. opiniowaniu przez Komisje Mieszkaniowa..
2. Upowaznia sie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele do powotania Komisji Mieszkaniowej w liczbie
od 3 do 5 czlonk6w sposrod radnych i pracownik6w Osrodka Pomocy Spotecznej i uchwalenia jej
regulaminu oraz zakresu dziatania.
3. Komisja wyraza swoja. opiniewskazujac sposrbd os6b ubiegajacych sie o najem lokali te osoby,
kt6re z
uwagi na trudne warunki mieszkaniowe lub inne waznewzgledy spoteczne powinny otrzymac lokal w
pierwszej kolejnosci.
4. Opinie Komisji Mieszkaniowej wpisuje sie na wniosku mieszkaniowym oraz odnotowuje w protokole
z posiedzenia Komisji.
§ 21.1. Komisja Mieszkaniowa ustalajac liste osob uprawnionych do najmu kwalifikuje wnioski
oznaczone najwczesniejsza. data, wptywu do Urzedu dokonujac w razie wa.tpliwosci wizji lokalnej u
wnioskodawcow.

2. W oparciu o dokonana. kwalifikacje Komisja Mieszkaniowa ustala liste osob, ktorym przyznano
prawo najmu wchodzacego do mieszkaniowego zasobu Gminy.
3. Wnioskodawcy, kt6rzy w wyniku dokonanej kwalifikaeji otrzymali negatywna. opinio Komisji
Mieszkaniowej z uwagi na niespetnianie warunk6w zostana. poinformowani o niezakwalifikowaniu do
listy os6b uprawnionych do najmu lokalu.
§ 22.1. Postanowienie § 21 ust. 1 dotyczy rbwniez wnioskodawcbw ubiegajacych sie o zamiane
zajmowanego lokalu na wiekszy lokal mieszkalny z zasobu Gminy Chorzele.
2. Ubiegajacym sie o zamiane dotychczas zajmowanego lokalu na lokal mniejszy lub r6wnorzedny
lecz na niZszej kondygnacji, z uwagi na stan zdrowia, wzgledy spoteczne lub rodzinne, moze bye -
pod warunkiem pozytywnej opinii Komisji Mieszkaniowej - oddany w najem lokal poza kolejnosci^.
3. W sytuacji, o ktbrej mowa w ust. 2, sporzadza si§ lists dodatkowa..
§ 23. 1. Kolejna kwalifikacja zlozonych wniosk6w o przydziat lokalu odbywa sie wtedy, jezeli z
ustalonej przez Komisje Mieszkaniowa. listy przydzialu mieszkah, zostaty zrealizowane wszystkie
wnioski os6b oczekujacych na lokal.
2.Komisja Mieszkaniowa moze dokonac kwalifikaeji dodatkowej w przypadku, gdy z listy podstawowej
zostaty zrealizowane przydziaty lub zamiany na rzecz os6b oczekujacych na dana. kategorie lokalu.
Przy dokonywaniu tej kwalifikaeji Komisja Mieszkaniowa bierze pod uwage tylko te wnioski
mieszkaniowe, gdzie liczba os6b prowadzacych wsp6lne gospodarstwo domowe - w przypadku
zawarcia umowy najmu lokalu danej kategorii - nie spowoduje nadmiernego zag^szczenia.
3. Listy dodatkowe sporzadzane beda. rbwnieZ w przypadku, kiedy sytuacja wnioskodawcy uzasadnia
koniecznosc udzielenia pomocy mieszkaniowej poza kolejnoscia.- Wtakich przypadkach prawo
zwolania dodatkowej Komisji przystuguje Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.
§ 24.1. Z wnioskbw zaopiniowanych pozytywnie Komisja Mieszkaniowa sporzadza projekt listy osob
uprawnionych.
2. Projekt listy, o kt6rym mowa w ust. 1, po zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele,
podawany jest do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie na tablicy ogloszeh Urzedu Miasta i
Gminy w Chorzelach na okres 14 dni.
3. O terminie wywieszenia projektu listy na tablicy ogloszeh Urzedu i moZliwosci zloZenia odwotania,
zawiadamia si§ na pismie te osoby, ktorych wnioski Komisja rozpoznala.
4. W okresie, o ktorym mowa w ust. 2 - Urzad przyjmowac bedzie odwotania osob, kt6re w wyniku
kwalifikaeji Komisji nie zostaty ujete na projekcie listy na dany rok.
5. Odwotania, o ktorych mowa w ust. 4, podlegaja. ponownemu rozpatrzeniu przez Komisje
Mieszkaniowa..



6. Postanowienia nie dotycza. sytuacji, gdy w cia.gu roku sporzadzane sa. listy dodatkowe.
§ 25. Po rozpatrzeniu odwotah przez Komisje zatwierdzona. przez Burmistrza Miasta iGminy Chorzele
liste os6b uprawnionych do zawarcia umow najmu lokalu mieszkalnego na dany rok i podaje do
publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie jej na tablicy ogtoszeh Urzedu Miasta i Gminy w
Chorzelach na okres 14 dni.
§ 26. Kwalifikacja wnioskow mieszkaniowych na dana. kategorie lokalu uzaleZniona jest od
faktycznych mozliwosci Gminy Chorzele, a wszczeg6lnosci od odzysku lokali z „ruchu ludnosci", badz
pozyskiwania lokali w spos6b okreslony w § 1 niniejszych zasad.
§ 27. Kontrola spoteczna rozpatrywania izalatwiania wniosk6w o najem lokali komunalnych
realizowana jest poprzez wywieszanie list os6b uprawnionych do otrzymania lokali na tablicy ogtoszeh
tj. podawanie ich do publicznej wiadomosci.

VII. Inne postanowienia
§ 28. 1. Wrazie awarii wywotujacej szkod$ lub zagrazajacej bezposrednio powstaniu szkody, innej
sytuacji powodujacej zagroZenie dla zdrowia lub Zycia ludzi a takze w przypadku zdarzeh losowych
takich jak: pow6dz, poZar, itp. - osobie, ktbra utracila moZliwosc zamieszkania wdotychczasowym
lokalu - Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele moZe oddac w najem lokal zamienny na czas usuniecia
awarii lub zagroZenia.
2. Po ustaniu przyczyn, o kt6rych mowa w ust. 1, na wniosek osoby, ktora otrzymata lokal zamienny -
moZna przydzielic tej osobie na czas nieokreslony lokal, kt6ry zajmowala jako lokal zamienny pod
warunkiem, iZ lokal, z kt6rego nastapito wykwaterowanie jest lokalem komunalnym izostanie
zwr6cony do mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzele.
§ 29. 1. Najemcy lokali w mieszkaniowym zasobie Gminy Chorzele maja. obowiazek przestrzegac
regulamin porzadku domowego, kt6ry ustala zarza.dca budynku.
2. Regulamin, o kt6rym mowa w ust. 1 winien zostac podany do publicznej wiadomosci mieszkahcom
poprzez wywieszenie na tablicy ogtoszeh budynku.

PRZEWODNICZACY
Rady Miejskiej

mgr Dariusz Brzezicki


