
dotyczqce przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwaly Nr X/113/11 Rady
Miejskiej w Czeruvionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzqcych w sklad mieszkaniowego zasobu Gminy
i Miasta Czerwionka-L eszczyny (Dz.Urz.Woj.Sl. z 2014r., poz. 6756 ze zm)

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzEdzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 z p62n. zm.), arl. 5 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz.U. 22019r., poz.688 zp62n. zm.)w zwiqzku z $ 3 i4 Uchwaty Nr l)U138/15
Rady Miejskiej w Czenarionce-Leszczynach z dnia 26 czervca 2015r. w sprawie
okreSlenia szczegolowego sposobu konsultowania z radq dzialalnoSci pozytku
publicznego i organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 688 z p62n. zm.) projekt6w akt6w prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci statutowej tych organizacji
(Dz.Urz.Woj.Sl . 22015r., poz. 3888)

1 . Pzeprowadzii konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaly
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwaly
Nr X113/1'1 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czet\Nca
2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzecych w sklad
mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz.Urz.Woj.Sl. z 2014r., poz. 6756 ze zm.)

2. Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 17 kwietnia 202Or. do
23 kwietnia 2020r.

3. Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozazqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie
(t.i. Dz. U. z2o19r. poz. 688 zp62n. zm.).

4. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglasza6:
1) w formie pisemnej na adres: Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej

Czerwionka-Leszczyny, ul. Ligonia 5c, 44-238 Czerwionka-Leszczyny
(decyduje data wptywu do Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej ),

2) pocdqelektronicznq na adres e-mail zgm@czerwionka-leszczyny.com.pl
3) za poSrednictwem faksu pod numerem 32 4311593.

5. W przypadku zgloszenia wniosku ptzez minimum trzy organizacje
pozazqdowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie,
konsultacje mogq mie6 formg bezpo6redniego, otwartego spotkania
dotyczqcego przedmiotowej tematyki.
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Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 16 kwietnia 2020 r-

zarzqdzam, co nastgpuje :
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6. Udzielanie wyjaSniei oraz przyjmowanie wnioskow i opinii dotyczqcych
projektu uchwaly nale2y do kompetencji Dyrektora Zakladu Gospodarki
M ieszkaniowej.

s2

1. Projekt uchwaty, o kt6rg mowa w $ 1 ust.1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.

2. Nieprzedstawienie przez w/w podmioty opinii w terminie okre6lonym w $ 1

ust.2 oznacza akceptacjg przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w$1ust. 1.

s3

1 . Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione
Radzie Miejskiej.

2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust.1 Burmistrz zalqczy wlasne
stanowisko odno6nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Uzgdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwionce-Leszczynach.

s5

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Zalqcznlk d o zazqaze nia Nr ... l. -4.1........ t zo

Burmistza Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

UCHWALA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE.LESZCZYNACH

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie zmiany uchwaly Nr X/113/1'l Rady Miejskiej w Czenrionce-Leszcrynach z dnia
22 czetwca 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzacych w sklad

mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszcryny (Dz. Urz, Woj. Sl. z 2014r.,
poz. 6756 ze zm.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1, art.4l ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorzqdzie gminnym (t.j. D2.U.22019r., poz. 506 ze zm.) w zwiqzku z art. 4 ust. 1-3, art. 21 ust. 1

pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2'l czeN'lca 2001r. o ochronie praw lokatorow, mieszkaniowym zasobie gminy
io zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. 220'lgt., poz.1'182ze zm.), na wniosek Burmistza Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Rada Miejska w Czerwionce-Leszcrynach
uchwala, co nastepuje:

s1.
W uchwale Nr X113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszc.zynach z dnia 22 czerwca 2011t.

w sprawie zasad wynajmowania lokali w_chodzqcych w sklad mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny (tj. Dz.Uz.Woj.Sl. 22014r., poz.6756ze zm.) wprowadza sie nastepujqce
zmiany:

1) w S 2 pkt 3 otzymuje bzmienie:

"3) najem socjalny lokalu - nale2y pzez to rozumie6 najem soc.ialny lokalu w rozumieniu ustawy.';

2) w $ 3 uchyla sig pkt 3) i a);

3) w S 5 ust. 2 otrzymuje bzmienie:

"2. Jezeli osoby wymienione w ust. 1, nie posiadaiq Mutu prawnego do zajmowanego lokalu,
wynajmujacy zawiera z nimi umowy najmu lokalu wyposazonego najwy2ej wieden element techniczny
za zaplalq czynszu za lokale mieszkalne, a je6li znajdujq sie w niedostatku, zawiera z nimi umowy
najmu soc.ialnego lokalu.';

4) w S 5 ust. 3 otzymuje bzmienie:

,3. Je2eli osoby wymienione w usl. 1 zajmuie lokal na warunkach najmu socjalnego lokalu,
wynajmuiqcl zawiera z nimi umowy najmu soc.ialnego lokalu.':

5) w rozdziale 2. Z.asady wynajmowania lokali mieszkalnych I ul podrozdzaalu 3 otrzymuje bzmienie:
"3. Najem socjalny lokalu';

6) S 7 otzymuje bzmienie:

"Do najmu socjalnego lokalu uprawnione sq osoby, kt6re sq czlcnkami wsp6lnoty samozqdowej
ofa;z

a) pozostaiA w trudnych warunkach mieszkaniowych okreslonych w g 2 pkt i i lit.b) lub f) uchwaly oraz

b) pozostaja w niedostatku.";

7) $ 8 otzymuje bzmienie:

,1. Uprawnionymi do najmu socialnego lokalu w pien szej kolejnosci sq osoby, kl6re:

a) pozostajq w trudnych warunkach mieszkaniowych okreslonych w S 2 pkt 11 lit. d) lub e) uchwaly,

b) posiadaja znaczny stopieri niepelnosprawno6ci lub wychowujq niepelnosprawne dziecko, dalsze
przebywanie w zaimovvanym lokalu nieiest mo2liwe z uwagi na szczeg6lnq sytuacje rodzinnq lub
warunki zamieszkiwania,
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c) opuscity zaklad karny, a uprzednio zajmowaty lokal mieszkalny nalezacy do zasobu Gminy iMiasta
Czerwionka-Leszczyny i przekazav ten lokal do iego dyspozycji.

2. Oopuszcza si? mo2liwo66 zawarcia umowy naimu socjalnego lokalu z osobami zobowiEzanymi do
opr62nienia zajmowanego lokalu, stanowiEcego wlasnosc wynajmujqcego, nieposiadajqcymi w wyroku
eksmisyjnym prawa do na.imu socjalnego lokalu w pzypadkach, gdy wielkos6 istandard odzyskiwanego
lokalu lub wzglgdy spohczne uzasadniajq najem socjalny lokalu.

3. Dopuszcza siq mozliwose zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu z osobami nieposiadajacymi
l ulu prawnego do lokalu, wobec kt6rych nie ozeczono prawomocnie eksmis.,i, a kt6re w pisemnym
porozumieniu zobowiq2q sig do dobrowolnego opuszczenia i opr62nienia z zeczy zajm1uanego lokalu,
stanowiqcego wlasnosi wynajmujqcego, jezeli osoby te spelniajq pzeslanki do zawarcia umowy najmu
socjalnego lokalu, okreslone w art. 14 ust. 4 ustawy o ochronie praw lokator6w, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

4. Umowq najmu socjalnego lokalu, po uplywie oznaczonego w nie., czasu peedfuza sie na nastepny
okres, ,ezeli najmeca nadal znajdu.le sie w sytuacji uzasadniaiqcej zawarcie umowy. W uzasadnionych
pzypadkach dopuszcza sae zawarcie kolejnej umowy na.imu socjalnego innego lokalu.

5. Osobom, kt6re po uplywie terminu obowiqzywania umowy najmu socjalnego lokalu utracily
uprawnienie do dalszego zajmowania tego lokalu z powodu pzekroczenia dochodu okre6lonego dla os6b
pozostaiqcych w niedostatku, wynajmujqcy moze:

a) zaproponowai zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony dotychczas za]mowanego lokalu,

b) wskazad inny lokal mieszkalny po zlozeniu pzez W24 wymienione osoby oswiadczenia, w kt6rym
zobowiqzuje siQ do wykonania remontu lokalu mieszkalnego we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.";

8) S 12 otrzymuje bzmienie:

,1. Wolne lokale mieszkalne o powierzchni uzylkowej pzekraczaiqcd! 80 m2 pzeznacza sie do
wynaiqcia na zasadach okreslonych w niniejszej uchwale.

2. W przypadku niemoznosci wynajQcia lokalu w celu za zaspokojenia potzeb mieszkaniowych os6b,
kt6rych wniosek zostal pzyjety do realizacji, lokal taki pzeznacza sie do wynai?cia w drodze pzetargu.";

9) Po S '17 dodaje sie S 'l7a w bzmieniu:

"W przypadku ubiegania sie o lokal, w kt6rym ma zamieszkai osoba niepelnosprawna, Burmistrz
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny moze kierowa6 do zawarcia umo/vy najmu lokalu poza
kolejnosciq ipominiQciem kryterium dochodowego, uwzgledniajqcego zeczywiste potzeby
wynika.iace z @dzdu niepelnosprawnosci zgodnie ze szczegolowymi pzepisami regulujqcymi
dostosowanie budynk6w do potzeb osob niepelnosprawnych zawartymi w Rozpozqdzeniu Ministra
lnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunk6w technicznych, .iakimi powinny
odpowiada6 budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1065).':

10) w S 22 ust. I otzymuje bzmienie:

"1. 
Lokale wymienione w S 3 pkt 1-2 oddawane w najem czlonkom wsp6lnoty samozadowej, kt6zy

zamieszkuiq na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i spelniq pozostale warunki okreslone
w niniejszej uchwale.';

1 1) w S 22 ust. 2 olzymuie bzmienie: ,2. Osoba ubiegajqca siQ o wynajecie lokalu mieszkalnego sklada
wypelniony wniosek mieszkaniowy, do h6rego dotqcza:

a) o6wiadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

b) deklaracjq o wysokosci dochod6w ioswiadczenie o stanie majqtkowym zgodnie z zapisami
art.21b ust. 1-3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokator6w, mieszkaniowym
zasobie gminy io zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. 22019r., poz. 1182 zezm.),

c) oswiadczenie o nieposiadaniu tytulu prawnego do innego lokalu w powiecie rybnickim i powiatach
osciennych.'i

12) Po S 26 dodaje sie S 26a w be mieniu:

"\,Vynajmujqcy weryfikuje co 3 lata spelnianie przez najemc6w kMerium wysoko6ci dochodu
uzasadniajqcej oddanie w najem lub podnajem lokalu liczqc od daty zawarcia umowy najmu lokalu po
21 kwietnia 2019r. W pzypadku niezlozenia deklaracji o wysoko5ci dochod6w czynsz zostaje
podwyzszony do kwoty 6% wartosci odtworzeniowej w skali roku.".
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s2.
Vvykonanie uchwaty powierza sig Burmistrzowi Gminy i Miasta Czeruionka-Leszczyny.

s3.
Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 14dni od dnia ogloszenia w Ozienniku Urzqdowym

Wojew6dztwa Slqskiego.
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