
 

Uchwaùa Nr XXXII/221/2009 

Rady Gminy Wolbórz 

z dnia 19 sierpnia 2009 r. 

 
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych do  

mieszkaniowego zasobu gminy Wolbórz 
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, 
poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 
z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055,  Nr 116 
poz. 1203; z 2005 r. Nr 1782 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 
128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 
1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420), 
art. 21 ust 1 pkt. 2 oraz art. 21 ust 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie 
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 
(t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266, zm. Dz. U.  z 2004 r. Nr 281 poz. 2783, Nr 
281 poz. 2786; z 2006 r. Nr 86 poz. 602, Nr 94 poz. 657, Nr 167 poz. 1193 Nr 
249 poz. 1833; z 2007 r. Nr 128 poz. 902, Nr 173 poz. 1218)  

 

Rada Gminy Wolbórz uchwala, co nastêpuje: 

 
§ 1.  W mieszkaniowym zasobie gminy Wolbórz znajduj¹ siê: 

1) lokale mieszkalne, 
2) lokale socjalne, 
3) lokale mieszkalne, których najem zwi¹zany jest ze stosunkiem pracy. 
 

§ 2.  Osoba ubiegaj¹ca siê o najem lokalu mieszkalnego winna speùniaã 

ù¹cznie nastêpuj¹ce warunki: 
1) dochodowe - wysoko�ã dochodu gospodarstwa domowego nie przekracza w 

skali  miesi¹ca:  
a) dla osób samotnych - 150% najni¿szej emerytury; wyliczenia dokonuje siê 

na podstawie dochodów osi¹gniêtych w kwartale poprzedzaj¹cym miesi¹c 

w którym Wójt podejmuje decyzjê w sprawie przyznania lokalu, 
b) dla rodziny - 100% najni¿szej emerytury w przeliczeniu na 1 osobê; 

wyliczenia dokonuje siê na podstawie dochodów osi¹ganych w kwartale 

poprzedzaj¹cym miesi¹c w którym Wójt podejmuje decyzjê w sprawie 

przyznania lokalu , 
2) mieszkaniowe - zamieszkuje w lokalu  w którym na jedn¹ osobê w 

gospodarstwie domowym przypada mniej ni¿  5 m2, a w przypadku 
gospodarstwa jednoosobowego mniej ni¿ 15 m

2, b¹dê zamieszkuje  
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w pomieszczeniach nie nadaj¹cych siê na staùy pobyt ludzi, o ile celowo 

wùasnym dziaùaniem nie pogorszyùa warunków mieszkaniowych. 
 

§ 3.  Osoba ubiegaj¹ca siê o najem lokalu socjalnego winna speùniaã 

ù¹cznie nastêpuj¹ce warunki: 
1) dochodowe - wysoko�ã dochodu gospodarstwa domowego nie przekracza w 

skali  miesi¹ca:  
a) dla osób samotnych - 100% najni¿szej emerytury; wyliczenia dokonuje siê 

na podstawie dochodów osi¹gniêtych w kwartale poprzedzaj¹cym miesi¹c 

w którym Wójt podejmuje decyzjê w sprawie przyznania lokalu, 
b) dla rodziny - 75% najni¿szej emerytury w przeliczeniu na 1 osobê; 

wyliczenia dokonuje siê na podstawie dochodów osi¹ganych w kwartale 

poprzedzaj¹cym miesi¹c w którym Wójt podejmuje decyzjê w sprawie 

przyznania lokalu , 
2) mieszkaniowe - nie ma tytuùu prawnego do lokalu mieszkalnego. 
 

§ 4.  Osoba ubiegaj¹ca siê o najem lokalu mieszkalnego zwi¹zanego ze 

stosunkiem pracy winna speùniaã ù¹cznie nastêpuj¹ce warunki: 
1) dochodowe - wysoko�ã dochodu gospodarstwa domowego nie przekracza w 

skali  miesi¹ca:  
a) dla osób samotnych - 200% najni¿szej emerytury; wyliczenia dokonuje siê 

na podstawie dochodów osi¹gniêtych w kwartale poprzedzaj¹cym miesi¹c 

w którym Wójt podejmuje decyzjê w sprawie przyznania lokalu, 
b) dla rodziny - 150% najni¿szej emerytury w przeliczeniu na 1 osobê; 

wyliczenia dokonuje siê na podstawie dochodów osi¹ganych w kwartale 

poprzedzaj¹cym miesi¹c w którym Wójt podejmuje decyzjê w sprawie 

przyznania lokalu , 
2) mieszkaniowe � zamieszkuje poza obszarem gminy Wolbórz i nawi¹zuje 

stosunek pracy w szkole dla której organem prowadz¹cym jest gmina 
Wolbórz. Wniosek takiej osoby o przyznanie lokalu  powinien byã 

pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoùy. 
 

§ 5. Za gospodarstwo domowe i jego dochód nale¿y rozumieã 

gospodarstwo domowe i dochód, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734 ze zm.) 

 
§ 6. Wysoko�ã dochodu gospodarstwa domowego przypadaj¹ca na jednego 

czùonka tego gospodarstwa, uzasadniaj¹ca zastosowanie obni¿ek czynszu 

wynosi nie wiêcej ni¿: 
1) 75% najni¿szej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, 
2) 50% najni¿szej emerytury gospodarstwie wieloosobowym. 
 

§ 7.  Pierwszeñstwo najmu lokalu przysùuguje odpowiednio: 
1)  lokalu mieszkalnego - osobom które: 

a)  opu�ciùy dom dziecka, samotnym  matkom,   



b) pozbawione zostaùy mieszkañ wskutek klêski ¿ywioùowej, katastrofy, 

po¿aru lub innego zdarzenia losowego,   
c) zajmuj¹ lokale w  budynkach przeznaczonych do rozbiórki w zwi¹zku ze 

stwierdzeniem przez organ nadzoru budowlanego stanu zagro¿enia ¿ycia 

lub mienia, 
2)  lokalu socjalnego - osobom które:  

a) pozbawione zostaùy mieszkañ wskutek klêski ¿ywioùowej, katastrofy,   
          po¿aru lub innego zdarzenia losowego,   

b) nie posiadaj¹  miejsca zamieszkania oraz którym lokal socjalny 

przyznano  orzeczeniem s¹du powszechnego, 
 

§ 8. 1. Tryb rozpatrzenia wniosku o najem lokalu rozpoczyna siê od   
zùo¿enia wniosku przez zainteresowanego. 

 2.Wnioski skùada siê do Wójta Gminy na formularzu, którego wzór 

stanowi Zaù¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwaùy. 
 3. Spoùeczn¹ kontrolê co do prawidùowego gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy sprawuje Komisja Mieszkaniowa powoùana 

zarz¹dzeniem przez Wójta Gminy. W skùad komisji mog¹ byã powoùani radni, 

pracownicy Urzêdu Gminy i pracownicy Gminnego O�rodka Pomocy 
Spoùecznej. 

4. Do zadañ Komisji Mieszkaniowej nale¿y: 
1) uczestniczenie w oglêdzinach lokali zajmowanych przez osoby ubiegaj¹ce siê 

o wynajêcie lokalu, 
2) opiniowanie wniosków osób ubiegaj¹cych siê o wynajêcie lokalu, z 

uwzglêdnieniem kryteriów okre�lonych niniejsz¹ uchwaù¹. 
5. W oparciu o opiniê Komisji, Wójt podejmuje ostateczn¹ decyzjê o 

przydziale lokalu. Decyzja o przyznaniu lokalu zostaje podana do publicznej 
wiadomo�ci poprzez wywieszenie na tablicy ogùoszeñ Urzêdu Gminy. 

6. Wnioski o najem lokalu rozpatrywane s¹ kolejno, wedùug daty 
wpùywu wniosku do Wójta Gminy. W pierwszej kolejno�ci rozpatrywane s¹ 

wnioski osób, o których mowa w § 7 niniejszej uchwaùy. 
7. Zùo¿enie przez wnioskodawcê o�wiadczeñ zawieraj¹cych  

nieprawdziwe dane lub zatajenie danych dotycz¹cych wùasnej sytuacji 

mieszkaniowej i materialnej, w zakresie wymaganym uchwaù¹ skutkuje 

pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Osoba taka mo¿e wyst¹piã z 

ponownym wnioskiem o przyznanie lokalu po upùywie 2 lat. 
8.  Umowy najmu:  

 1) lokali mieszkalnych zawiera siê na czas nieoznaczony, chyba  ¿e zawarcia 

umowy na czas oznaczony ¿¹da wnioskodawca, 
2) lokali socjalnych zawiera siê na czas oznaczony nie dùu¿szy ni¿ 3 lata, 

oraz  rozwi¹zuje siê ze skutkiem natychmiastowym, je¿eli najemca  uzyskaù 
tytuù prawny do innego lokalu mieszkalnego. 

3) lokali mieszkalnych, których najem zwi¹zany jest ze stosunkiem pracy � na 
czas trwania stosunku pracy. 

 



§ 9. 1. Osoby, które pozostaùy w lokalu opuszczonym przez najemcê b¹dê 

nie wst¹piùy w najem lokalu po �mierci najemcy, powinny opu�ciã lokal albo 

zùo¿yã wniosek o przyznanie tego lokalu.  
 2. Umowa najmu z osobami wymienionymi w ust. 1 mo¿e byã zawarta 

je¿eli osoby te  nie maj¹ mo¿liwo�ci samodzielnego zaspokojenia potrzeb 

mieszkaniowych, a wielko�ã i standard zajmowanego mieszkania odpowiada ich 

zdolno�ci finansowej. 
 

§ 10. 1. Z wa¿nych przyczyn, najemcy lokali wchodz¹cych w skùad 

mieszkaniowego zasobu Gminy Wolbórz mog¹ dokonywaã dwustronnej 

zamiany zajmowanych przez siebie lokali, za zgod¹ Wójta Gminy. 
2. Do przyczyn o których mowa w ust. 1, zalicza siê: 

 1) nadmierne zagêszczenie lokalu, zwùaszcza gdy druga strona zajmuje lokal, 

którego wielko�ã przekracza potrzeby i warunki materialne, 
2) powstanie warunków rodzinnych uzasadniaj¹cych zamianê miejsca 

zamieszkania, 
3) wzglêdy zdrowotne uzasadniaj¹ce konieczno�ã zamieszkania w innym lokalu. 

 3. Zamiana pomiêdzy najemcami lokali które nale¿¹ do 

mieszkaniowego zasobu gminy, a osobami zajmuj¹cymi lokale w innych 

zasobach, mo¿e byã dokonana po uzyskaniu pisemnej zgody wùa�cicieli. 
 

§ 11.  Lokale wchodz¹ce w skùad mieszkaniowego zasobu gminy o 

powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej 80 m
2 , oddawane s¹ w najem osobie, z 

któr¹  w gospodarstwie domowym zamieszkuj¹ co najmniej 4 osoby i której  
dochody miesiêczne na jednego czùonka gospodarstwa domowego przekraczaj¹ 

200% najni¿szej emerytury w okresie ostatnich 6 miesiêcy przed zùo¿eniem 

wniosku lub  w trybie przetargu. 
 

§ 12. Wykonanie uchwaùy powierza siê Wójtowi Gminy. 
 

§ 13. Z dniem wej�cia w ¿ycie niniejszej uchwaùy, traci moc Uchwaùa Nr 

XXXIII/244/2001 Rady Gminy Wolbórz z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie 

zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych do mieszkaniowego zasobu Gminy 

Wolbórz. 
 

§ 14. Uchwaùa wchodzi w ¿ycie po upùywie 14 dni od dnia ogùoszenia w 

Dzienniku Urzêdowym Województwa £ódzkiego. 
                   
 

 
Przewodnicz¹cy Rady Gminy 
 
           Bogdan Szulc



          Zaù¹cznik Nr 1do Uchwaùy 
                Nr XXXII/221/2009 
                Rady Gminy Wolbórz 
                z dnia 19 sierpnia 2009 r. 

Wniosek 

o przyznanie lokalu 

wchodz¹cego do mieszkaniowego 

zasobu Gminy Wolbórz 
 

1. Wnioskodawca ....................................................................................................................... 
(imiê i nazwisko, data urodzenia) 

2. Adres zamieszkania ................................................................................................................ 
 

3. Czùonkowie gospodarstwa domowego wnioskodawcy: 

a) imiê nazwisko .....................................................................................  

stopieñ pokrewieñstwa .......................................... data urodzenia ................................... 

b) imiê nazwisko .....................................................................................  

     stopieñ pokrewieñstwa ........................................... data urodzenia ................................... 

c) imiê nazwisko ....................................................................................  

     stopieñ pokrewieñstwa .......................................... data urodzenia .................................... 

d) imiê nazwisko ....................................................................................  

stopieñ pokrewieñstwa ......................................... data urodzenia .................................... 

e) imiê nazwisko ...................................................................................  

stopieñ pokrewieñstwa ......................................... data urodzenia .................................... 

4. Rodzaj lokalu ............................................................................................. 
(mieszkalny, socjalny, zwi¹zany ze stosunkiem pracy) 

5. Dochód gospodarstwa domowego wnioskodawcy (wg przedstawionych dokumentów  
z kwartaùu poprzedzaj¹cego zùo¿enie wniosku)  
 
................................................................................................................................................. 

6. Warunki mieszkaniowe wnioskodawcy ................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

7. Powód zùo¿enia wniosku ........................................................................................................ 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

................................................. 

(data i podpis wnioskodawcy)   


