UCHWAt.A NR XXIV.158.2020
RACY GMINY BABOSZEWO
z dnia 31 grudnia 2020 r.
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzqcych w sk!ad mieszkaniowego
zasobu Gminy Baboszewo

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie
gminnym (Oz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm .) oraz art. 21 us!. 1 pkt 2 ius!. 3 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. 0 ochronie praw lokator6w, mieszkaniowym zasobie gminy i 0 zmianie
Kodeksu cywilnego (Oz. U. z 2020 r. poz. 611 !. j.) Rada Gminy Baboszewo uchwala, co
nast~puje:

§ 1.
1. Ustala si~ zasady wynajmowania lokali wchodzqcych w sk!ad mieszkaniowego zasobu
Gminy Baboszewo, w brzmieniu okreslonym w za!qczniku Nr 1 do niniejszej uchwaly.

§ 2.
Wykonanie uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy Baboszewo.

§ 3.
Traci moc Uchwa!a Nr XXXI/246/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 pazdziernika 2014
roku , w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzqcych w sk!ad mieszkaniowego zasobu
Gminy Baboszewo

§ 4.
Uchwa!a wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia og!oszenia w Ozienniku Urz~dowym
Wojew6dztwa Mazowieckiego.

Zalqcznik nr 1 do
Uchwaly Nr XXIV. 158.2020
Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 grudnia 2020 r.

Zasady wynajmu lokali mieszkalnych wchodzC\cych w sklad mieszkaniowego
zasobu Gminy Baboszewo.

ROZOZIAt I
Postanowienia ogolne

§1
lIekroc w uchwale jest mowa

0:

1. ustawie - nalezy przez to rozumiec

ustaw~

z dnia 21 czerwca 2001 r. 0 ochronie praw

lokatorow, mieszkaniowym zasobie gminy i 0 zmianie Kodeksu cywilnego (Oz. U. z 2020 r.
poz. 611 t. j.),
2. Gminie bez blizszego okreslenia - nalezy przez to rozumiec

Gmin~

Baboszewo,

3. W6jcie - nalezy przez to rozumiec Wojta Gminy Baboszewo ,
4. uchwale - nalezy przez to rozumiec niniejszq

uchwal~,

5. minimum dochodowym - nalezy przez to rozumiec sredni
jednego czlonka gospodarstwa domowego w okresie 3
zlozenia wniosku

0

przydzial mieszkania lub

dat~

miesi~cy

miesi~czny

dochod na

poprzedzajqcych

dat~

zawarcia umowy najmu lokalu , nie

przekraczajqcym kwoty, 0 ktorej mowa wart. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o dodatkach mieszkaniowych . (Oz. U. z 2019 r. poz.2133 t. j.) ,
6. niedostatku -

nalezy przez to rozumiec sredni

gospodarstwa domowego w okresie 6

miesi~cy

miesi~czny

dochod na czlonka

poprzedzajqcych zlozenie wniosku nie

przekraczajqcy kwoty, a ktorej mowa wart. 8 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
a pomocy spolecznej (Oz. U. z 2019 r., poz. 1507 t. j.),
7. komisji - nalezy przez to rozumiec

Komisj~

Oswiaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki

Spolecznej z posrod Rady Gminy Baboszewo.
8. liscie - nalezy przez to rozumiec sporzqdzanq corocznie alfabetycznq
ubiegajqcych

si~ 0

list~

osob

przydzial lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego, i spelniajqcych

kryteria wyboru osob ,
9. tytule prawnym do lokalu mieszkalnego - nalezy przez to rozumiec pisemne lub ustne
oswiadczenie woli, jednostronne lub w formie umowy stron, albo orzeczenie lub

decyzj~

wlasciwego sqdu lub organu , z ktorego wynika dla danej osoby mozliwosc korzystania z

~"yte"O'PO"'d"O;' o;m,

10. gospodarstwie domowym - nalezy rozumien gospodarstwo okreslone wart. 4 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r.

dodatkach mieszkaniowych (Oz. U. z 2019 r. poz. 2133 t. j.) tj.

0

gospodarstwo prowadzone przez

osob~

samodzielnie zajmujqcq lokal albo gospodarstwo

prowadzone przez t~ osob~ wsp61nie z malzonkiem i innymi osobami stale z niq
zamieszkujqcymi i gospodarujqcymi , kt6re swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu
wywodz q z prawa tej osoby,

11. srednim

miesi~cznym

dochodzie na jednego cztonka gospodarstwa domowego-

nalezy przez to rozumiee sredni

miesi~czny

doch6d na jednego czlonka gospodarstwa

domowego wykazany przez wnioskodawc~ i wszystkie osoby zgloszone we wniosku do
wsp61nego zamieszkiwania, ze wszystkich tr6del ich uzyskania ,

12. lokalu pozyskanym - nalezy przez to rozumiee lokal mieszkalny wynaj~ty Gminie przez
innego Wlasciciela w celu

podnaj~cia

go osobie zakwalifikowanej do otrzymania lokalu z

mieszkaniowego zasobu Gminy,

13. zamieszkiwaniu na terenie Gminy Baboszewo - nalezy przez to rozum iee
koncentracj~

zycia codziennego na terenie Gminy Baboszewo. Teren Gminy Baboszewo

winien bye miejscem zamieszkania w rozumieniu przepis6w Kodeksu cywilnego.

14. osobie niepetnosprawnej - nalezy przez to rozumiee

osob~,

kt6rej stan fizyczny,

psychiczny lub umyslowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bqdt uniemozliwia
wypelnianie r61 spolecznych , a w szczeg61nosci ogranicza zdolnosci do wykonywania pracy
zawodowej.

15. najnizszej emeryturze - nalezy rozumiee

kwot~

najnizszej emerytury obowiqzujqcq w

dniu zlozenia wniosku 0 najem lokalu , oglaszanq przez Prezesa Zakladu Ubezpieczen
Spolecznych w form ie komunikatu w Ozienniku

Urz~dowym

Rzeczypospolitej Polskiej

"Monitor Polski", na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych (Oz. U. z 2020 r. poz. 53 ze
zm.)

ROZOZIAt II
Wysokose dochodu gospodarstwa domowego uzasadniajqcq oddanie w najem lub
podnajem lokalu na czas nieoznaczony i najem socjalny lokalu oraz wysokose dochodu
gospodarstwa domowego uzasadniajqcq stosowanie obnizek czynszu.
§2

1. Wysokose dochodu uzasadniajqcq zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony nie
moze bye wyzsza nit okreslona w § 4 pkt. 2.
2. Wysokose dochodu uzasadniaj,,!ca zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu nie moze
bye wytsza nit okreslona w § 1ust. 6.

3. Wysokose dochodu uzasadniajC\cC\
niedostatku,

0

obnizk~

czynszu nie moze bye wyzsza niz wysokose

ktorym mowa w § 1 ust.6:

a) dla gospodarstw wieloosobowych - wysokose obnizki do 20%;
b) dla gospodarstw jednoosobowych - wysokose obnizki do 30%,
4. Na wniosek najemcy mozna stosowae okreslone obnizki czynszu naliczonego wedlug
obowiqzujqcych stawek w stosunku do najemcow

5. Najemca ubiegajqcy

si~ 0 obnizk~

niskich dochodach .

0

czynszu, obowiqzany jest przedstawie

deklaracj~

wysokosci dochodow czlonkow gospodarstwa domowego.
6. Obnizki , 0 ktorych mowa w § 2 pkt 3 udziela si~ najemcy na okres 12 miesi~cy.
W przypadku , gdy utrzymujqcy

si~

niski dochod gospodarstwa domowego to uzasadnia ,

wlasciciel na wniosek najemcy, moze udzielae obnizek czynszu na kolejne okresy
dwunastomiesi~czne .

7. W przypadku zlozenia deklaracji ,

0

ktorej mowa w § 2 pkt 5, niezgodnej z prawd q ,

najemca obowiC\zany jest zwrocie wlascicielowi 200 % kwoty nienaleznego otrzymanego
obnizenia czynszu .

8. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach Wojt Gminy Baboszewo moze zawrzee
umow~

najmu lokalu socjalnego, z osobami nie spelniajqcych warunkow okreslonych

w§2 .

ROZDZIAt III
Warunki zamieszkiwania kwalifikujqce

wnioskodawc~

do ich poprawy.

§3
Przez wn ioskodawcow zamieszkujqcych w warunkach wymagajqcych ich poprawy
rozumie

si~

osoby, ktore w szczegolnosci spelniajq jeden z ponizszych warunkow:

1) Sq osobami bezdomnymi ,
2) zamieszkujq w lokalu , w ktorym w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego
na

jedna

osob~

przypada

nie

wi~cej

niz

10m2

a w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego na jednq
wi~cej

powierzchni
osob~

pokoi ,

przypada nie

niz 5 m2 powierzchni pokoi ,

3) zamieszkujq w lokalu nienadajqcym

si~

na sta/y pobyt ludzi w rozumieniu przepisow

prawa budowlanego,
4) Sq osobami niepelnosprawnymi i zamieszkujq w lokalu , w ktorym

wyst~pujq

bariery

architektoniczne uniemozliwiajqce prawidlowe ich funkcjonowanie, lub w lokalu brak jest
podstawowych urzqdzer'l sanitarnych

ROZDZIAt IV
Kryteria wyboru os6b , kt6rym przysluguje pierwszenstwo zawarcia
umowy na czas nieoznaczony lub okreslony
§4
Z mieszkaniowego zasobu wynajmowane Sq lokale, z zastrzezeniem § 9 i § 10
osobom , kt6re spelniajq Iqcznie

nast~pujqce

warunki:

1) Sq bezdomne lub pozostajq w trudnych warunkach mieszkaniowych, tj . Sq najemcami

bqdi: zamieszkujq za zgod q wynajmujqcego w lokalu, w kt6rym na
wi~cej

niz

5

m2

powierzchni

w pomieszczeniach nienadajqcych

Iqcznej
si~

pokoi,

a

takze

osob~

osoby

przypada nie

zamieszkujqce

na staly pobyt ludzi w rozumieniu prawa

budowlanego,
2) osiqgajq sredni
z ostatnich trzech

miesi~czny

miesi~cy

doch6d na jednego czlonka gospodarstwa domowego

poprzedzajqcych termin rozpatrywania wniosku nie przekracza :

a) nie przekraczajqcy 70% najnizszej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym ;
b) nie przekraczajqcy 50% najnizszej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym;
3) wnioskodawca , jego malzonek, maloletnie dzieci, osoba pozostajqca faktycznie we
wsp61nym pozyciu lub inna osoba zgloszona do wsp61nego zamieszkiwania nie posiada
tytulu prawnego do innej nieruchomosci

§5
Warunk6w okreslonych w § 4 nie stosuje

si~

do os6b:

1) kt6rym gmina na mocy ustawy zobowiqzana jest zapewni610kal zamienny,

2) zamieszkujqcych w budynkach przeznaczonych do rozbi6rki na mocy decyzji
administracyjnej wlasciwego organu nadzoru budowlanego,
3) kt6re dokonaly adaptacji , rozbudowy czy nadbudowy pomieszczen lub powierzchni
mieszkalnych na lokale mieszkalne, w tym takze na pracownie sluzqce do prowadzenia
dzialalnosci tw6rczej , w budynkach

b~dqcych

wlasnosci q gminy, na podstawie zgody

wlasciciela i wymaganych pozwolen budowlanych ,
wzgl~du

na planowane

Pomimo spelniania warunk6w okreslonych w § 4 lub § 5 odmawia

si~ wynaj~cia

4) zamieszkujqcych w budynkach przeznaczonych do rozbi6rki ze
inwestycje komunalne.

§6
lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy, jezeli wnioskodawca, jego malzonek, osoba
pozostajqca faktycznie we wsp61nym pozyciu lub inna osoba zgloszona do wsp61nego
zamieszkiwania, w okresie

dziesi~ciu

lat przed zlozeniem wniosku :

1) dokonala zamiany lokalu, budynku mieszkalnego lub jego
si~

do ubiegania

si~ 0 popraw~

cz~sci

na lokal kwalifikujqcy

warunkow mieszkaniowych z mieszkaniowego zasobu

gminy;
2) dokonala zbycia prawa wlasnosci lub prawa uzytkowania wieczystego do innej
nieruchomosci;
3) posiadala wykonawcze tytuly komornicze w tym

eksmisj~

bez prawa do lokalu socjalnego.

§7
Wsrod os6b spelniajqcych warunki okreslone w § 4, pierwszenstwo zawarcia umowy
najmu przysluguje osobom :
1) zamieszkujqcym w lokalach

obj~tych

ostatecznym nakazem oproznienia wydanym przez

organ nadzoru budowlanego,
2) ktore opuscily dom dziecka ,

rodzin~ zast~pczq

lub rodzinny dom dziecka w zwiqzku

z uzyskaniem pelnoletnosci, a nie majq zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i nie Sq
w stanie ich zaspokoie we wlasnym zakresie, pod warunkiem , ze z wnioskiem

0

pomoc

mieszkaniowq wystqpi q w ciqgu 5 lat od uzyskania pelnoletnosci,
3) bezdomnym ,

obj~tym

programem wychodzenia z bezdomnosci w rozumieniu ustawy

o pomocy spolecznej,
4) uprawnionym do dodatku piel~gnacyjnego z tytulu calkowitej niezdolnosci do pracy oraz
samodzielnej egzystencji lub gdy uprawniony jest malzonek lub dziecko,
5) zamieszkujqcym w budynkach lub ich samodzielnych

cz~sciach

przeznaczonych do

rozbiorki z uwagi na planowane inwestycje komunalne

ROZDZIAt V
Kryteria wyboru os6b , kt6rym przysluguje pierwszenstwo zawarcia umowy najmu
socjalnego lokalu.

§8
1. Wojt w drodze Zarzqdzenia wydziela z mieszkaniowego zasobu gminy lokale socjalne
w rozumieniu art. 22 ustawy.
2. UmowEi! najmu socjalnego lokalu zawiera siEi! na czas oznaczony nie dluzszy niz trzy lata.
3. W przypadku szczegolnie trudnej sytuacji zyciowej najemcy, w szczegolnosci
pozostawania w niedostatku , umowa najmu na ten sam lokal moze bye przedluzona.
4. Umowa najmu socjalnego lokalu , z uwzglEi!dnieniem art. 14 us!. 1 ustawy, moze bye
zawarta, z osob q , ktora nie ma tytulu prawnego do lokalu lub nieruchomosci , i ktora
pozostaje w niedostatku.
~

~ '

przypadku zaleglosci umowa nie moze zostae przedluzona.

§9
Pierwszenstwo do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu przysluguje:
1. Osobom , kt6re utracily mieszkanie wskutek kl~ski zywiolowej, katastrofy, pozaru , powodzi

lub innego zdarzenia losowego.
2. Osobom , kt6re legitymujq
opiekunom

os6b

ze

si~

znacznym stopniem niepelnosprawnosci; rodzicom lub

znacznym

stopniem

niepelnosprawnosci,

b~dqcych

na

ich

bezposrednim utrzymaniu i zamieszkujqcych we wsp61nym gospodarstwie domowym .
3. Osobom, kt6rym Sqd w wyroku nakazujqcym opr6znienie lokalu orzekl 0 uprawnieniu do
zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu .
4. Osobom opuszczajqcym na stale zaklady karne w okresie roku od momentu opuszczenia
zakladu , kt6rych potrzeby mieszkaniowe nie mogq bye zaspokojone winny spos6b , pod
warunkiem , ze przed okresem pozbawienia wolnosci zamieszkiwaly na terenie Gminy
Baboszewo.
5. W celu poddania kontroli spolecznej trybu rozpatrywania wniosk6w
z mieszkaniowego zasobu gminy, powoluje

si~ Komisj~

0

przydzial lokalu

Oswiaty, Kultury, Sportu, Zdrowia

i Opieki Spolecznej z posr6d Rady Gminy Baboszewo.

§ 10
Po przeprowadzeniu generalnego remontu w lokalu socjalnym lub jego modernizacji
W6jt moze zmienie jego status na lokal komunalny.

ROZDZIAt VI
Lokale, kt6rych najem zwiqzany jest ze stosunkiem pracy

§ 11
1. Najem lokali na czas trwania stosunku pracy przysluguje osobom , kt6re Sq zatrudnione

w jednostkach organizacyjnych podleglych Gminie lub podejmujq zatrudnienie na
stanowiskach

0 obsad~ ,

kt6rych Gmina zabiega a nie Sq wlascicielami lokalu na terenie

Gminy.
2. Wniosek 0 najem lokalu zwiqzanego ze stosunkiem pracy rozpatrywany jest przez W6jta
Gminy Baboszewo po

zasi~gni~ciu

opinii

Komisji

oraz Kierownika

tej jednostki

organizacyjnej . 0 sposobie zalatwienia wniosku zainteresowany zostanie powiadomiony
odr~bnym

pismem.

3. Umowa najmu zawierana jest na czas trwania stosunku pracy.
4. Szczeg61ne zasady korzystania z lokali w zakresie utrzymania porzqdku domowego
okresla Regulamin ustanowiony przez W6jta Gminy Baboszewo.

§ 12
1. W ramach mieszkaniowego zasobu gminy mogq byc dokonywane zamiany lokali
z inicjatywy najemcy, jezeli:
a) celem zamiany jest uzasadniona zmiana lokalizacji, kondygnacji , wyposazenia
technicznego lub powierzchni uzytkowej lokalu,
b) najemcy dw6ch lub

wi~kszej

Iiczby lokali wystqpiq 0

zamian~

lokali

pomi~dzy

sobq,

c) nie najemca nie posiada zaleglosci ,
d) uzyskali pozytywnq

opini~

Komisji Oswiaty, Kultury, Sportu , Zdrowia i Opieki Spolecznej .

2. zamiany lokali z inicjatywy gminy, jezeli:
a) zamiana jest konieczna ze

wzgl~du

na realizacje inwestycji gminnych ,

b) zamiana prowadzi do likwidacji lokali niesamodzielnych ,
c) najemca zalega z oplatami czynszowymi i oplatami niezaleznymi od wlasciciela ,
a zamiana na lokal

0

mniejszej powierzchni uzytkowej pozwoli uniknqc zaleglosci z tych

tytul6w, przy czym dokonanie takiej zamiany uzaleznia
zaleglosci przez dluznika lub kandydata na

najemc~

si~

od uprzedniego uregulowania

zadluzonego lokalu ,

d) jezeli zamiana pozwoli na pozyskanie lokalu socjalnego ,
e) jezeli najemca zajmuje lokal , kt6rego Iqczna powierzchnia pokoi na jednq
wi~ksza

osob~

jest

niz 10m2 a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego - 20 m2 tej powierzchni.

3. Zamiana lokali

mi~dzy

najemcami nalezqcym i do gminnego zasobu mieszkaniowego,

a osobami zajmujqcymi lokale w innych zasobach jest dopuszczalna pod warunkiem , ze
spelnione

b~dq

zapisy art. 2 ust.1 pkt.6 ustawy.

4. Zamiany lokali

nast~pujq

za zgod q W6jta Gminy Baboszewo , wyrazonq na pismie.

ROZOZIAt VII
Skladanie wniosk6w i tryb rozpatrywania wniosk6w

§ 13
Tworzy

si~

list~

os6b uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu

list~

os6b

uprawnionych do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu .

§ 14
1. Wniosek skladajq takze osoby, kt6re zosta/y umieszczone na listach , a nie otrzyma/y
przydzialu lokalu w roku poprzednim .
2. Nie zlozenie wniosku przez osoby,
z ubiegania

si~ 0

0

kt6rych mowa w ust. 1 oznacza

lokal z zasobu mieszkaniowego gminy.

rezygnacj~

3. Rygor okreslony w ust. 2 nie dotyczy os6b, 0 kt6rych mowa wart. 14 ust. 1 ustawy, kt6re
figurujq na liscie os6b uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, do czasu
przyznania lokalu socjalnego, 0 ile wczesniej nie nastqpi utrata takiego uprawnienia .

§ 15
1. Wypelniony wniosek nalezy zlozye w

Urz~dzie

Gminy Baboszewo . Do wniosku dolqcza

Sl~:

a) zaswiadczenie

0

dochodach z okresu ostatnich 3

mlesl~cy,

liczqc od daty zlozenia

wniosku w przypadku rodzin osiqgajqcych minimum dochodowe lub zaswiadczenie
o dochodach z okresu ostatnich 6

miesi~cy

w przypadku rodzin pozostajqcych

w niedostatku,
b)

zlozenie

informacji

0

dochodach

dotyczy

wszystkich

os6b

zgloszonych

do

zamieszkiwania wsp61nie z wnioskodawcq.

2. Niezlozenie dokument6w,

0

kt6rych mowa w ust.1 powoduje, ze wniosek nie podlega

rozpatrzen iu.

3. W przypadku stwierdzenia w toku rozpatrywania wniosku niezgodnosci danych w nim
zawartych ze stan em faktycznym wniosek pozostawia

si~

bez dalszego biegu.

najem lokalu rozpatrywany jest przez W6jta Gminy Baboszewo po

4. Wniosek

0

zasi~gni~ciu

opinii Komisji Oswiaty, Kultury, Sportu , Zdrowia i Opieki Spolecznej.

o sposobie zalatwienia wniosku zainteresowany zostanie powiadomiony odr~bnym pismem.
§ 16
1. Z chwilq zwolnienia lokalu mieszkalnego Komisja moze rekomendowae osoby, kt6re
zlozyly wnioski zgodnie z § 15, z kt6rymi winna bye w pierwszej kolejnosci podpisana umowa
najmu .
2. W przypadku rozbieznosci
spraw~
Komisj~ ,

mi~dzy

propozycjq Komisji, a stanowiskiem W6jta , W6jt kieruje

do ponownego rozpoznania przez

Komisj~.

Po ponownym rozpoznaniu przez

decyzja w przedmiocie skierowania do zawarcia umowy najmu nalezy do W6jta .

ROZDZIAt VIII
Zasady
przez

post~powania
najemc~

w stosunku do osob, ktore pozosta/y w lokalu opuszczonym

lub w lokalu , w ktorego najem nie wstqpi/y po smierci najemcy.

§ 17
1. Najemca , ktory opuscil dotychczas zajmowany lokal i uzyskal tytul do innego lokalu
zobowiqzany jest zabrac wszystkie osoby zamieszkujqce z nim pod warunkiem , ze wielkosc
nowego lokalu zapewni nie mniej niz 5 m2 powierzchni pokoi na kazdego czlonka
gospodarstwa domowego.
2. W razie opuszczenia przez

najemc~

lokalu nalezqcego do mieszkaniowego zasobu

Gminy i pozostawienia w tym lokalu osob bliskich w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami , Wojt moze wyrazic

zgod~

na wynajem

tego lokalu pod warunkiem , ze osoby te spelniajq Iqcznie wymienione ponizej kryteria :
1) zamieszkiwa/y stale z najemca przez okres nie krotszy niz 5 lat do chwili
opuszczenia lokalu, prowadzqc z nim wspolne gospodarstwo,
2) nie posiadajq tytulu prawnego do innego lokalu , ktory zapewnialby zaspokojenie
ich potrzeb mieszkaniowych ,
3) dochod gospodarstwa nie przekracza kryterium okreslonego w § 4 pkt 2,
4) wywiqzujq

si~

z obowiqzkow lokatora w szczegolnosci przestrzegajqc zapisow

regulaminu porzqdku domowego ,
5) osoby te nie zalegajq z platnosciami czynszowymi z zastrzezeniem us!. 4.
3. Warunek,

0

ktorym mowa w us!. 2 pkt 5 uwaza

si~

ugody-splaty ratalnej , w ktorej dluznik zobowiqzuje
wysokosci i ktorq dluznik realizuje co najmniej
4. Wojt moze wyrazic

zgod~

polow~

za spelniony w przypadku zawarcia
si~

splacic zobowiqzanie w pelnej

okresu , na ktory zostala zawarta .

na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony

z osobami , ktore nie wstqpily w stosunek najmu po smierci najemcy w trybie art. 691
Kodeksu cywilnego , gdyz przed datq zgonu wynajmujqcy wypowiedzial umow~ najmu lokalu ,
nalezq jednak do

kr~gu

osob wymienionych w ww. artykule Kodeksu cywi lnego, oraz

spelniajq Iqcznie niniejsze warunki:
1) osoby te zamieszkiwa/y z najemcq do chwili jego smierci i prowadzi/y z nim gospodarstwo
domowe przez okres co najmniej 5 lat,
2) nie posiadajq tytulu prawnego do lokalu, ktory zapewnilby zaspokojenie ich potrzeb
mieszkaniowych ,
3) osoby te nie zalegajq z oplatami za korzystanie z lokalu , z zastrzezeniem us!. 2,
4) spelniajq warunki dochodowe , 0 ktorych mowa w § 4 us!. 2,
5) wywiqzujq

si~

z obowiqzkow lokatora w szczegolnosci przestrzegajqc zapisow

~""m;"" poe","" domowego,

5. Warunek,

0

kt6rym mowa w us!. 1 pkt 3 uwaza

si~

za spelniony w przypadku zawarcia

ugody - splaty ratalnej, w kt6rej dluznik zobowiCjzuje
wysokosci i ktorCj dluznik realizuje co najmniej

po!ow~

si~

splacie zobowiCjzanie w pe!nej

okresu na kt6ry zosta!a zawarta .

6. Osoby, z ktorymi nie zawarto umowy najmu lokalu na podstawie niniejszego rozdzialu ,
wzywa

si~

do oproznienia lokalu zajmowanego bez tytu!u prawnego . W przypadku nie

opuszczenia lokalu, osobom takim nalicza
korzystania z lokalu oraz wszczyna

si~

si~

odszkodowanie z tytu!u bezumownego

dzialania zmierzajCjce do przymusowego opr6znienia

lokalu .

ROZDZIAt IX
Warunki , jakie musi spe!niae lokal wskazywany dla os6b niepe!nosprawnych
z

uwzgl~dnieniem

rzeczywistych potrzeb wynikajCjcych z rodzaju niepelnosprawnosci.

§ 18
1. Lokal wskazany do zasiedlenia osobom niepe!nosprawnym winien bye dostosowany do
potrzeb wynikajCjcych z rodzaju niepelnosprawnosci, poprzez:
- usytuowanie na najnizszych kondygnacjach budynku z zastrzezeniem, ze wymog ten
uznaje

si~

za spelniony w przypadku wyposazenia budynku w windy lub inne urzCjdzenia

umozliwiajCjce transport

pomi~dzy

kondygnacjami,

- posiadanie ciCjgow komunikacyjnych pozwalajCjcych na poruszanie
wozku

inwalidzkim

poruszanie

lub przy wykorzystaniu

innych

si~

wnioskodawcy na

przedmiotow wspomagajCjcych

si~,

- mozliwose zamontowania odpowiednich urzCjdzen sanitarnych,
- zapewnienie innych indywidualnych wymogow wskazanych np. w orzeczeniu lekarskim .
2. Na pisemny wniosek osoby niepe!nosprawnej, moze nastCjpie wskazanie lokalu
nalezCjcego do mieszkaniowego zasobu gminy, kt6ry nie spe!nia kryteri6w, 0 ktorych mowa
w us!.1.

ROZDZIAtX
Zasady przeznaczania lokali na

realizacj~

zadan , 0 ktorych mowa w artA ust 2b ustawy

(pomieszczenia tymczasowe, noclegownie itp.).

§ 19
1. Wojt w drodze ZarzCjdzenia tworzy zasob tymczasowych pomieszczen, ktore mogCj bye
wyodr~bnione

z zasobu mieszkaniowego Gminy lub bye pozyskiwane w wyniku podnajmu

od innych wlascicieli.

2. Wraz z datq zlozenia osobom uprawnionym oferty najmu tymczasowego pomieszczenia
przyjmuje

si~ ,

ze gmina spelnila obowiqzek dostarczenia pomieszczenia zgodnie

z zqdaniem organu egzekucyjnego.

ROZDZIAtXI
Kryteria oddawania w najem lokali

0

powierzchni uzytkowej przekraczajqcej 80m2 .

§ 20
1. Lokale

powierzchni uzytkowej przekraczajqcej 80m2, ktore nie zostaly

0

w trybie przewidzianym regulaminem ,

b~dq

wynaj~te

oddawane w najem zgodnie z obowiqzujqcymi

przepisami prawa.
2. Ustalenie

0

przeznaczeniu lokali,

0

ktorych mowa w ust. 1 podejmuje wojt. Wynajem

lokali przeznaczonych do remontu

§ 21
1. Lokale przeznaczone do remontu mogq bye wynajmowane:
a) osobom oczekujqcym na lokale zamienne,
b) osobom oczekujqcym na

zamian~

z

urz~du ,

c) osobom oczekujqcym na przydzial mieszkania , znajdujqcym
2. Dopuszcza

si~

si~

na prawomocnych listach .

oddanie w najem , lokal nalezqcy do mieszkaniowego zasobu gminy, gdy

przedmiotem najmu jest mieszkanie, ktorego wartose kosztorysowa prac remontowych
niezb~dnych

do wykonania przez Wynajmujqcego przekracza

3. Wykaz lokali przeznaczonych do remontu przez przyszlego

kwot~

8000 zl.

najemc~,

zostanie podany do

publicznej wiadomosci na okres 21 dni i powinien zawierae:
a) adres lokalu przeznaczonego do remontu ,
b) zakres robot i wartose prac remontowych ,
c) termin skladania ofert
4. Lokal przeznaczony do remontu moze bye umieszczony w wykazie ,
w § 1 dwukrotnie. W przypadku braku w tym czasie

ch~tnych

0

ktorym mowa

do wykonania remontu,

przygotowanie lokalu do zasiedlenia wykona Wynajmujqcy.
5.

Decyzj~ 0

wyborze osob, ktorym zostanq wskazane lokale , kazdorazowo podejmuje Wojt,

po uprzednim zweryfikowaniu ofert, uwzgl~dniajqc :
a) sytuacje mieszkaniowq wnioskodawcy,
b) zdolnose finansowa wnioskodawcy do wykonania prac remontowych,
c) rejestr zgloszonych wnioskow 0 zamian~ lokalu .
6. Osoba , ktora uzyskala pozytywnq

decyzj~

Wojta , zobowiqzana jest do przeprowadzenia

remontu na warunkach okreslonych w umowie zawartej z Wynajmujqcym .

7. Po przedlozeniu protokolu odbioru rob6t z osobq, kt6ra uzyskala przydzial mieszkania do
remontu Wynajmujqcy zawiera

umow~

najmu, jednoczesnie wykreslajqc jq z listy

oczekujqcych.

§ 22
1. W budynkach stanowiqcych 100% wiasnosci Gminy, za zgodq W6jta dopuszcza

si~

przeznaczenie pomieszczeri niemieszkalnych do nadbudowy, rozbudowy i przebudowy,
adaptacji w celu stworzenia, bqdz

powi~kszenia

lokali mieszkalnych, kt6rq wnioskodawca

wykona na w/asny koszt.
2. Do zasad wylonienia przyszlych najemc6w stosuje
3. Po zakoriczeniu prac adaptacyjnych i
budowlanego, W6jt wyraza
przebudowy a

najemc~

zgod~

przyj~ciu

si~

zasady okreslone w § 4, 5,6 i 7.

lokalu zgodnie z przepisami prawa

na zawarcie umowy najmu lokalu powsta/ego w wyniku

wykresla z listy os6b uprawnionych do zawarcia umowy najmu

lokalu komunalnego .

ROZDZIAt XII
Przydziailokali w budynkach nowo wybudowanych .

§ 23
1. W budynkach nowo wybudowanych przydziai lokali moze nastqpic w drodze zamiany
w ramach posiadanego mieszkaniowego zasobu gminy.
2. Pozostawiony lokal musi spe/niac wymogi okreslone wart. 6e ustawy.
3. Komisja Rady Gminy wiasciwa ds . mieszkaniowych potwierdza speinianie przez lokal
warunku z ust. 2.
4. Osoby
iqcznie

wyst~pujqce 0

nast~pujqce

przydzia/ lokalu w trybie niniejszego rozdziaiu muszq speiniac

warunki:

a) doch6d na jednego czionka gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w rozumieniu
art. 3 ustawy

0

dodatkach mieszkaniowych , miesci

si~

w przedziale minimum od 70 % do

120% minimum dochodowego,
b) wnioskodawca wykaze brak zalegiosci w op/acaniu czynszu w dotychczas zajmowanym
mieszkaniu oraz nie pobieranie dodatku mieszkaniowego przez ostatnie 3 lata. Zwioka
w opiatach za jeden okres rozliczeniowy nie moze przekroczyc 3

miesi~cy.

5. W przypadku , jezeli liczba wnioskodawc6w speiniajqcych warunki okreslone w ust. 4 jest
wi~ksza

niz liczba wolnych lokali, lokale przyznawane Sq wg kolejnosci os6b ustalonej na

liscie, 0 kt6rej mowa w § 13.

ROZOZIAt XIII
Odmowa

przyj~cia

lokalu

§ 24
Jezeli osoba odmowi przyj~cia zaproponowanego lokalu, to ponowne ubieganie si~
o przydziallokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego moze nastqpic po up/ywie 5 lat od
daty zlozenia oswiadczenia

0

odmowie

przyj~cia

lokalu .

ROZOZIAt XIV
Inne postanowienia regulaminu

§ 25
1. W okresie trwania najmu strony umowy Sq obowiqzane informowac si~ nawzajem na
pismie

0

kazdej zmianie adresu swojego zamieszkiwania lub siedziby. W razie

zaniedbania tego obowiqzku

korespondencj~

wysylanq na ostatni adres listem

poleconym , za potwierdzeniem odbioru i nieodebranq, uwaza

si~

za

dor~czonq .

2. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach Wojt Gminy Baboszewo moze zawrzec
umow~

najmu

lokalu , z

osobami

niespelniajqcych

warunkow

okreslonych

b~dq

rozpatrywane

w niniejszym regulaminie.

ROZOZIAt XV
Przepisy przejsciowe i koricowe

§ 26
1. Wnioski osob, zlozone przed wejsciem w zycie niniejszej uchwaly
zgodnie z przepisami niniejszej uchwaly.
2. Osoby,

0

ktorych mowa w ust. 1 zobowiqzane

b~dq

do uzupelnienia dokumentow,

o ktorych mowa w § 16 ust. 1 w terminie 2 tygodni od daty powiadomienia ich

0

mozliwosci

przyznania lokalu .
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale zastosowanie majq przepisy ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r.

0

ochronie lokatorow, mieszkaniowym zasobie gminy

i zmianie Kodeksu cywilnego (Oz. U. 2020 r. poz. 611 t. j.).

Za!qcznik nr 2 do
Uchwa!y Nr XXIV. 158 .2020
Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 grudnia 2020 r.

WYKAZ LOKALI WYNAJMOWANYCH NA CZAS OKRESLONY
ADRES : NIEDARZYN NR 32
L.P.

NRLOKALU

POWIERZCHNIA
UZVTKOWA (M' )

LOKAL

1

mieszkani e nr 1

41,22

komunalny

2

mieszkanie nr 2

32, 7

komunalny

3

mieszkanie nr 3

46,44

komunalny

4

mieszkanie nr 4

50,3 2

komunalny

5

mieszkanie nr 5

27,28

komunalny

6

mieszkani e nr 6

29,4

komunalny

ADRES: POLESIE NR 9
L.P.

1

a

NR LOKALU

mieszkani e nr 1

POWIERZCHNIA
UZVTKOWA (M')

59

LOKAL

komunalny

ADRES: CYWINY DYNGUNY NR 20 A
POWIERZCHNIA

L.P.

NR LOKALU

1

mieszkanie nr 1

37,38

komunalny

2

mieszkanie nr 2

37,07

komunalny

3

mieszkanie nr 3

35,5

komunalny

4

mieszkanie nr 4

35,14

komunalny

5

mieszkanie nr 5

33,22

komunalny

mieszkanie nr 6

35,11

komunalny

6
..

UZYTKOWA (M')

LOKAL

-

ADRES : CYWINY DYNGUNY NR 21
L.P.

NR LOKALU

POWI ERZCHNIA
UZYTKOWA (M2)

LOKAL

1

mieszkanie nr 1

58,33

komunalny

2

mieszkanie nr 2

56

komunalny

ADRES: CYWINY DYNGUNY NR 20 B

~

POWIERZCHNIA

L.P.

NRLOKALU

1

mieszkanie nr 1

40,61

socjalny

2

mieszkanie nr 2

35,79

socjalny

3

mieszkanie nr 3

40,62

socjalny

4

mieszkanie nr 4

35,79

socjalny

5

mieszkani e nr 5

40,61

socjalny

6

mieszkanie nr 6

35,79

socjalny

7

mieszkanie nr 7

40,61

socjalny

8

mieszkanie nr 8

35,79

socjalny

9

mieszkanie nr 9

40,61

socjalny

10

mieszkanie nr 10

35,79

socjalny

UZYTKOWA (M')

LOKAL

ADRES: SRODBORZE NR 33
POWIERZCHNIA

LOKAL

L.P.

NR LOKALU

1

mieszkanie nr 1

34

komunalny

2

mieszkani e nr 2

58

komunalny

3

mieszkani e nr 3

22

komunalny

4

mieszkani e nr 4

36

komunalny

5

mieszkanie nr 5

33

komuna lny

6

mieszkani e nr 6

41

komunalny

7

mieszkanie nr 7

44

komunalny

UZVTKOWA (M')

ADRES: RZEWIN NR 34
POWIERZCHNIA

LOKAL -

L.P.

NR LOKALU

1

mieszkani e nr 1

36

komunalny'

2

mieszka ni e nr 2

60

komunalny

UZVTKOWA (M')

,

~

i

ADRES: BABOSZEWO UL. OSIEDLOWA NR 2
POWIERZCHNIA

L.P.

NR LOKALU

1

mieszkanie nr 1

28

komunalny

2

mieszkanie nr 2

59,6

komunalny

3

mieszkanie nr 3

59,6

komunalny

UZVTKOWA (M' )

LOKAL

ADRES : BABOSZEWO UL. JANA I ANTONIEGO BRODECKICH NR 4

~~
~

~

POWIERZCHNIA

L.P.

NR LOKALU

1

mieszkanie nr 1

57

komunalny

2

mieszkanie nr 2

57

komunalny

3

mieszkanie nr 3

57

komunalny

4

mieszkanie nr 4

57

komunalny

UZVTKOWA (M' )

LOKAL

Zalqcznik nr 3 do
Uchwaly Nr XXIV 158.2020
Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 grudnia 2020 r.

WYKAZ LOKALI WYNAJMOWANYCH NA CZAS TRWANIA STOSUNKU PRACY

ADRES : BABOSZEWO UL. JANA I ANTONIEGO BRODECKICH NR 6
POWIERZCHNIA

L. P.

NR LOKAlU

1

mieszkanie nr 1

61,09

komunalny

2

mieszkanie nr 2

58,46

komunalny

3

mieszkanie nr 3

70,27

komunalny

4

mieszkanie nr 4

51,44

komunalny

5

mieszkanie nr 5

40,9

komunalny

6

mieszkanie nr 6

35,68

komunalny

7

mieszkanie nr 7

34,46

komunalny

8

mieszkanie nr 8

42,92

komunalny

9

mieszkanie nr 9

40,59

komunalny

10

mieszkanie nr 10

40,25

komunalny

UZYTKOWA (M' )

LOKAL

\
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