
BUR.MISTRZ
GMINY I MIASTA

Czetwionka-LeszczYnY

1.

zarzqdzenie rur48.*tzt
Bu rmistrza Gm i ny i M iasta Czerwion ka-Leszczyny

z dnia 1.1..n*tr*........ 202'tr.

dotyczqce przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzqcych w sklad mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. 22020r., poz.713zp62n. zm.), art.5 ust.2 pkt3 i4 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz.U. z 2O2Or., poz. 1057 z p62n. zm.) w zwiqzku z $ 3 i 4 Uchwaly Nr lX/1 38/1 5

niOy nliepXiel w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 czeruca 2015r. w sprawie

okreSlenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq dzialalnosci po2ytku

publicznego i organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci pozytku publicznego

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1057 z p62n. zm.\ projekt6w akt6w prawa

miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalno6ci statutowej tych organizacji
(Dz. Urz.Woj. Sl. z 2015r., poz. 3888)

2.

3.

zarzqdzam, co nastgPuje :

sl
PrzeprowadziC konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaly

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zasad wynajmowania

lokaii wchodzqcych w sklad mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta

Czerwionka-LeszczynY
Ustali6 termin pzeprowadzenia konsultacji od 20 maja 2021r' do

26 mEa 2021r.
Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

2+ t<wiitnia 2003r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie

(t.j. Dz. U. z2O20r. poz. 1057 zp62n. zm.).
Wizelkie 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-Le szczy ny

(decyduje data wplywu do Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej ),

Z) pocitqelektron icznq na ad res e-mail zgm@czerwionka-leszczyny com' pl

3) za po5rednictwem faksu pod numerem 32 4311593.
W przypadku zgloszenia wniosku pzez minimum hzy organizacje
pozarzqdowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia

)4 k*ietnia 2003r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie,

konsultacje mogq mie6 formq bezposredniego, otwartego spotkania

4.

5

dotyczqcego przedmiotowej tematyki.
6. Ud;ielahiJ wyja6nieri oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych

projektuuchwatynale2ydokompetencjiDyrektoraZakladuGospodarki
Mieszkan iowej.



s2

Projekt uchwaty, o kt6rej mowa w $ 1 ust.1 stanowi zalEcznik do niniejszego
Zazqdzenia.
Nieprzedstawienie przez w/w podmioty opinii w terminie okreSlonym w $ 1

ust. 2 oznacza akceptacjq przedstawionego projektu uchwaiy, o kt6rej mowa
w $ 'l ust. 1.

s3

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione
Radzie Miejskiej.
Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust.1 Burmistrz zalqczy wlasne
stanowisko odnoSnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Urzqdu Gminy i Miasta w Czenivionce-Leszczynach.

s4

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

s5

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

1.

2.

1.

2.

/L'

/

DYREKTOR ,...,1b

nsr@cinJanuzvx (u,5 hr"^/



XoLapLriL, do Zar24dt)2^;o, Nr A&
bumk*na' Qwv\w^' - 1a,'g!+q-

Projekt u r 
4}rnaXaLoJ[,r.

z dnia 18 maja202l r.
Zatw ierdzony przez .......,...

ucHwALA NR ...........
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE.LESZCZYNACH

z dnia ..2021 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzqcych w sklad mieszkaniowego zasobu
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
osamozqdzie gminnym (t.j. Dz.U. 22020r., poz.713 ze zm.) wzwiqzku zart.4 ust.1-3, art.21 ust.1
pkt2 iust.3 ustawy z dnia 21 czerwca2001r. o ochronie praw lokatorow, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 611 ze zm.)

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co nastgpuje:

Rozdzial 1,
Postanowienia og6lne

g 1. Uchwala okreSla zasady wynajmowania lokali wchodzqcych wsklad mieszkaniowego zasobu
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

$ 2. llekroO w niniejszej uchwale mowa jest o:

1) ustawie - nalezy rozumiec ustawq z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorow,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. 22020r., poz.611 ze zm.);

2) gminie - nalezy przezto rozumiec Gming i Miasto Czenrvionka-Leszczyny;

3) powiezchni mieszkalnej - nalezy przezlo rozumiec calkowitq powierzchniq wszystkich pokoiw lokalu
mieszkalnym;

4) osobie bezdomnej - nalezy przez to rozumiec osobq bezdomnq w rozumieniu art. 6 pkt B ustawy
z dnia 12marca2004 r. o pomocy spotecznej(t. j. Dz.U. 22020r., poz.1876zezm.);

5)wynajmujqcym - nale2y przez to rozumiec Gminq i Miasto Czerwionka-Leszczyny, w imieniu kt6rej
dziala jednostka organizacyjna Gminy, do ktorej statutowych zadan nalezy gospodarowanie
mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czenruionka-Leszczyny;

6)tytule prawnym - nale2y przezto rozumiec kazdy tytut do wladania nieruchomoSciq oparty na prawie;

7)wnioskodawcy - nalezy przez to rozumiec osobq pelnoletniq skladajqcq wniosek
o wynajqcie lokalu mieszkalnego zamieszkujqcq na terenie gminy.

$ 3. Zasob mieszkaniowy gminy moze byc pzeznaczony na'.

1) lokale wynajmowane w ramach najmu socjalnego;

2) lokale wynajmowane na czas nieoznaczony;

3) lokale zamrenne;

4) lokale przeznaczone do wykonywania zadai jednostek samorzqdu terytorialnego realizowanych na
zasadach przewidzianych wustawie zdnia l2marca 2004r. opomocy spotecznej (t.j. Dz.U.
z 2O2Or., poz. 1876 ze zm.) oraz ustawie z dnia 9 czenarca 2011r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastqpczej (t.j. Dz.U. 2020r., poz.821 zezm.)',

5) lokale przeznaczone do remontu we wlasnym zakresie na koszt pzyszlego najemcy.
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S 4. 1 Lokale mieszkalne wskazywane dla osob z roznymi rodzajami niepelnosprawnoSci muszq byc
dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i rodzaju niepelnosprawnoSci, a ponadto powinny byc
dostosowane do wymagan okre6lonych w rozporzqdzeniu Ministra lnfrastruktury zdnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j.
D2.U.22019r., poz. 1065 zezm.).

2. Lokalwskazywany dla osoby niepelnosprawnej powinien spelniad nastqpujqce warunki:

1) otw6r dzwiowy o szerokoSci min. 90 cm;

2) brak barier architektonicznych wewnqtz lokalu;

3) wysokoSc progow wynoszEcE nie wiqcej niZ 2 cm',

4) przestzefi manewrowqw pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym owymiarach min. 1,5 mx 1,5 m;

5) usytuowanie na odpowiedniej kondygnacji.

Rozdzial2.
Warunki zamieszkiwania kwalifikujqce wnioskodawcg do ich poprawy

$ 5. Za warunkizamieszkiwania kwalifikujqce wnioskodawcq do ich poprawy uwa2a sig:

1)zamieszkiwanie w lokalu, w ktorym na jednego czlonka gospodarstwa domowego pzypada mniej niz
9 m2 powiezchni mieszkalnej lub;

2) zamieszkiwanie przez osobq posiadajqcq znaczny lub umiarkowany stopieh niepelnosprawnoSci lub
wychowujqcq niepelnosprawne dziecko.

Rozdzial3.
Lokale wynajmowane w ramach najmu socjalnego

$ 6. Do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu kwalifikowani bqdq wnioskodawcy, kt6rych
wysokoSc dochodu gospodarstwa domowego nie przekracza 150o/o najnizszej emerytury
w gospodarstwie jednoosobowym i 50% najnizszej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym na

osobq, obowiqzujqcej w dniu zlolenia oSwiadczenia, a oglaszanej przez Prezesa Zakladu Ubezpieczeft
Spolecznych w Dzienniku Urzqdowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski".

$ 7. Lokale wynajmowane w ramach najmu socjalnego nie mogq byc przedmiotem zamiany.

Rozdzial4.
Lokale wynajmowane na czas nieoznaczony

S 8. 1 Do zawarcia umowy najmu lub podnajmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony
kwalifikowani bqdq wnioskodawcy, ktorych wysokoSc dochodu gospodarstwa domowego
nie przekracza3O0o/o najnizszej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 2000 najnizszej
emerytury w gospodarstwie wieloosobowym na osobq, obowiqzujqcej w dniu zloZenia oSwiadczenia,
a oglaszanej pzez Prezesa Zakladu Ubezpieczen Spotecznych w Dzienniku Uzqdowym
Rzeczypospolitej Polskiej,,Monitor Polski".

2. Lokale mieszkalne wynajmowane na czas nieoznaczony mogq byc oddawane wnajem osobom
osiqgajqcym dochod nie wyZszy niz okreSlony w ust.1 i majqcym niezaspokojone potzeby mieszkaniowe.

3. Lokale przeznaczone do remontu we wlasnym zakresie na koszt przyszlego najemcy ptzeznacza
sig do wynajqcia po upzednim zawarciu umowy o wykonanie remontu i uzupelnienie wyposa2enia
technicznego lokalu oraz po odbiorze wykonanych robot.

4. Podstawq do zawarcia umowy najmu jest dokonanie odbioru wykonanych robot przez gminq.

Rozdzial5.
Kryteria wyboru os6b, kt6.rym przyslug.uje pierwszefstwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas

nieoznaczony i umowy najmu socjalnego lokalu

$9. Pierwszehstwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony iumowy najmu socjalnego
lokalu pzysluguje.

1)wychowankom placowek opiekunczo-wychowawczych, rodzin zastgpczych lub innych publicznych
placowek o podobnym charakteze, ktorych miejsce zamieszkania znajduje siq na terenie gminy oraz
zamieszkalych na tym terenie przed umieszczeniem w wyzej wymienionych placowkach, gdy powr6t
do wczeSniejszego miejsca zamieszkania jest niemozliwy;

2)osobom bezdomnym;
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3) osobom, kt6re opuscily zaklad karny, a upzednio zajmowaly lokal mieszkalny nalezEcy do zasobu
gminy i pzekazaly ten lokal do jego dyspozycji;

4) osobom z niepelnosprawnosciq oraz osobom, ktore wychowu.iq dzieci niepelnosprawne,
w szczeg6lnosci rodzinom z dzieckiem posiadajqce zaswiadczenie, o kt6rym mowa w art.4 ust.3
ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciqzy i rodzin ,Za zyciem" (t.j. Dz.U. 22020t.
poz.1329);

5) pzebywajEcymi w rodzinach obj?tych procedurq ,,Niebieskiej karty" lub zamieszkujacymi z osobq,
wobec kt6rej zapadl wyrok skazujqcy za stosowanie wobec nich pzemocy lub kt6re opuscily
dotychczas zajmowany lokal mieszkalny z tego powodu.

Rozdzial6.
Lokale zamienne

S 10. Wnajem lokalu zamiennego przysluguje uprawnionym do lokalu zamiennego na podstawie
pzepis6w ustawy, decyzji organu nadzoru budowlanego lub orzeczenia sqdu, a w szczeg6lnoSci:

1) zamieszkujqcym w lokalach wchodzqcych w sklad mieszkaniowego zasobu gminy

niespelniajqcych warunk6w technicznych dla pomieszczen pzeznaczonych na staly pobyt ludzi otaz
w lokalach polozonych w budynkach pzeznaczonych do rozbi6rki, przebudowy, modernizacji
i remont6w;

2) pozbawionym mieszkan w wyniku klqski Zywiolowej, katastrofy budowlane.i i pozaru;

3) pzekwaterowanym z budynkow przeznaczonych do sprzedazy.

Rozdzial 7.
Oddanie lokalu w podnajem

S 11 , 1 . VWrazenie zgody na podnajem lokalu mieszkalnego moze nastapic po udokumentowaniu
pzez najemcg potrzeby czasowego opuszczenia lokalu, w szczegolnosci w zwiEzku z sytuacjE 2yciowE

lub zdrowotnq najemcy.

2. Zgoda na podnajem lokalu moze byc wydana wylqcznie, gdy najemca posiada tytul prawny do
za.jmowanego Iokalu i umowa ta nie zostala wypowiedziana, nie zalega w oplatach za nalem lokalu i nie

zakl6ca porzqdku domowego.

3. Zgoda na podnajem lokalu wydawana jest na okres 1 roku. Na co najmniej '1 miesiqc przed

uplywem tego okresu najemca zobowiAzany Jest do uzyskania ponownej zgody wynajmujqcego na dalszy
podnajem lokalu.

Rozdzial 8.
Zasady dokonywania zamian lokali

512.1.2a zgodA wynajmujEcego, najemcy lokali mieszkalnych tworzEcych mieszkaniowy zas6b
gminy mogq dokonywao zamiany zajmowanych peez siebie lokali, jak rowniez zamiany tych lokali

z osobami posiadajqcymi tytut prawny do lokalu znajdujqcego siQ w innym zasobie, po uzyskaniu zgody
wlasciciela lub zazEdcy.

2. Osoba ubiegajaca sig o zamianQ lokalu mieszkalnego zobowiEzana jest wystqpic z wnioskiem do
wynajmujqcego.

S 13. Odmowa udzielenia zgody na zamian? lokalu mieszkalnego moze nastapic jedynie w wypadku,
gdy wystqpi co najmniej jedna z przeslanek:

1)w wyniku zamiany zostalby wynajety lokal, w kt6rym na skutek zamiany na osobQ zamieszkujEcq
pzypadaloby mniej niz 9 m2 powiezchni mieszkalnej;

2) najemca zajmuje lokal w ramach najmu socjalnego lokalu;

3) lokal jest podnajmowany;

4) wystgpujq zaleglosci z tytulu oplat zwiqzanych z kozystaniem z lokalu.

Rozdzial 9.
Zasady postepowania wobec os6b, kt6re pozostaly w lokalu opuszczonym paez najemc9 lub

w lokalu, w kt6rego naiem nie wstqpily po Smierci najemcy

S '14. W wypadku opuszczenia lokalu przez najemcQ lub w wypadku Smierci najemcy lokalu
ipozostania w nim os6b, kt6re nie wstqpity w stosunek najmu, z osobami pelnoletnimi zamieszkujEcymi
w lokalu bez tytulu prawnego, zostaje zawarta umowa najmu, o ile zostanq spelnione lacznie ponizsze

warunki:
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1) wnioskodawca stale zamieszkiwal z najemcq w lokalu do chwili opuszczenia lokalu pzez najemcQ lub
Smierci najemcy i lokal ten stanowi centrum zyciowe wnioskodawcy;

2) oplaly za zajmowany lokal sq regulowane na biezEco, a wnioskodawca nie posiada zobowiEzania
finansowego wobec gminy z tytulu najmu, bezumownego uzywania lokalu;

3) wnioskodawca nie ma mozliwosci zaspokoJenia potzeb mieszkaniowych we wlasnym zakresie;

4) osiqgany dochod nie jest wyzszy od okreSlonego w $ I uchwaly.

Rozdzial 10.
Zasady postgpowania w stosunku do os6b, kt6re nie posiadajq tytulu prawnego do zajmowanego

lokalu

$ 15, 1. Wwypadku osob, ktore zajmujq lokal wchodzqcy w sklad mieszkaniowego zasobu gminy bez
tytutu prawnego, na skutek wypowiedzenia im umowy najmu lokalu lub wobec kt6rych prawomocnie
orzeczono eksmisj?, dopuszcza si? ponowne zawarcie umowy na.jmu zajmowanego lokalu (pzywrocenie
tytulu prawnego) pod warunkiem spelnienia lqcznie nastgpujEcych warunk6w:

'1 ) zlozenia wniosku o przywrocenie tytulu prawnego do zajmowanego lokalu;

2) ustania ptzyczyny bQdacej podstawq wypowiedzenia umowy najmu, w przypadku wypowiedzenia
umowy z powodu zadluzenia z tytulu czynszu lub innych oplat za uzywanie lokalu, warunek ten
uznaje siQ za spelniony r6wnie2, gdy wnioskodawca splaca zgodnie z ustalonymi w drodze
porozumienia warunkami zadluzenie, w ratach, ptzez co najmniej 6 miesigcy od dnia zawarcia
porozumienia;

3) osoba ta niepzeManie zamieszkuje w tym lokalu;

4) osoba ta oraz osoby wspolnie z niE zamieszkujqce przestzegajq zasad porzqdku domowego.

2. Do pzypadk6w wskazanych wust.1 nie stosuje siq kryteriow dochodowych okreslonych
w uchwale.

3. Dopuszcza sig mozliwosc ponownego zawarcia umowy najmu w sytuacji, gdy popzednia umowa
najmu zawarta byla z wiqcej niz jednE osobq, awarunki do nawiqzania stosunku najmu spelnia tylko
jedna sposrod tych os6b. W sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym umowa zawierana jest wylEcznie
z osobq spehiajacq powyzsze warunki.

Rozdzial 1 1 .

Lokale przeznaczone na wykonywania zadaf iednostek samozqdu terytorialnego

S 16. 1. Lokale z zasobu mieszkaniowego gminy pzeznacza si9 na wykonywanie zadan jednostek

samozqdu terytorialnego realizowanych na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia
12 marca 2OO4t. o pomocy spolecznej (t.J. Dz.U. 22020t. poz. 1876 ze zm.) oraz ustawie z dnia
9 czerwca 201 1 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastQpczej (t.i. z 2020r. poz. 821 ze zm.).

2. Jako podstawowe kryteria dla lokalu przeznaczonego na cele wymienione w ust.1 pzyjmuje siQ:

1 ) wyposazenie lokalu w niezbedne instalacje;

2) stan techniczny lokalu pozwalajqcy na bezpieczne jego uzytkowanie po wykonaniu remontu.

3. Lokale, o kt6rych mowa w ust.1 bqdq przekazywane do dyspozycji OSrodka Pomocy Spotecznej
w Czeruionce-Leszczynach na podstawie zatzqdzenia Burmistrza Gminy i lvllasta Czeruionka-
Leszczyny.

Rozdzial'12.
Wysoko66 dochodu gospodarstwa domowego uzasadniajqca zastosowanie obni2ek czynszu

S 17. 1. O obnizke czynszu naliczonego wedlug obowiqzujqcych stawek mogq wyst?powad najemcy
tokali wchodzacych w sklad zasobu mieszkanlowego gminy, kt6rych wysokosc dochodu gospodarstwa

domowego nie p.zektacza 150% najnizszej emerytury w gospodarstwie iednoosobowym i80%
najnizszej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym na osobq, obowiAzujqcej w dniu zlozenia
oSwiadczenia, a oglaszanej pzez Prezesa Zakladu Ubezpieczen Spolecznych w Dzienniku Uzqdowym
Rzeczypospolitej Polskiej,,Monitor Polski".

2. Najemca ubiegajqcy siq o obnizkq czynszu powinien zlozye stosowny wniosek wraz z deklaraciE
o wysokoSci osiqganych dochodach czlonkow gospodarstwa domowego.
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Rozdzial'13.
Tryb rozpatrywania izalatwiania wniosk6w o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i najem

socialny lokali oraz spos6b poddania tych spraw kontroli spolecznej

S 18. 1. Lokale mieszkalne oddawane sq osobom, kt6re zamieszkujq na terenie gminy ispelniE
pozostale warunki okreslone w uchwale.

2. Osoba ubiegajaca siQ o wynajqcie lokalu mieszkalnego sklada wype.lniony wniosek mieszkaniowy.

3. Wnioskodawca obowiqzany jest do uzupelniania zlozonego wniosku oraz informowania
o zmianach majqcych wplyw na realizacjQ wniosku: adresu zamieszkania, danych kontaktowych, stanu
cywilnego, sytuacji rodzinnej lub uzyskaniu tytulu prawnego do lokalu lub budynku mieszkalnego
polozonego w gminie lub pobliskiej mie.jscowoSci.

4. Wnioski sE rozpatrywane w oparciu o kwalifikacjQ punktowA okre6lonq w S 20 uchwaly.

5. Wnioskodawcy spelniajqcy kryteria uchwaly wpisywani sq do rejestru wedlug kolejnosci zlozenia
wniosku z oznaczeniem liczby punkt6w uzyskanych w oparciu o system kwaliflkacji punktowej.

6. Na podstawie rozpatzonych wniosk6w sporzqdza siQ listy osob uprawnionych do zawarcia umowy
najmu lokali zawieranych na czas nieoznaczony oraz najmu socjalnego lokali w danym roku

kalendarzowym.

7. Kolejnosc os6b umieszczonych na listach wynika z liczby punktow uzyskanych w oparciu o system
kwalifikacji punktowej, od najwiQkszej do najmniejszej liczby punktow. W sytuacji uzyskania tej samej
liczby punkt6w przez kilku wnioskodawc6w, decyduie kolejno56 zlo2enia wniosku.

8. Listy zawierajE indywidualny numer wniosku zakwalifikowanego do pozytywnego zalatwienia,
liczbe uzyskanych punkt6w wedle kryteriow okreslonych w S 20 uchwaty iliczbq os6b ujqtych we

wniosku.

9. Burmistrz Gminy i lvliasta Czerwionka-Lesz czyny zatwietdza listy os6b uprawnionych do zawarcia

umowy najmu lokali zawieranych na czas nieoznaczony oraz najmu socjalnego lokali, twozqcych
mieszkaniowy zas6b gminy.

10. Zatwierdzone listy podlegajq podaniu do publicznej wiadomosci popzez wywieszenie na tablicy

ogloszeh w siedzibie wynalmujqcego otaz na stronie BIP Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej

w Czerwionce-Leszczy nach.

1 1. Wnioskodawca umieszczony na liscie osob uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokali

zawieranych na czas nieoznaczony otaz najmu socjalnego lokali zobowiEzany jest corocznie potwierdzac

wolg ubiegania SiQ o zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony lub nalem socjalny poprzez pisemne

oSwladczenie zlozone osobiscie w siedzibie wynajmujqcego, za posrednikiem pelnomocnika, poczty lub

w formie wiadomosci elektronicznej. W razie niezlozenia o6wiadczenia, o kt6rym mowa w zdaniu
pierwszym, w terminie do 31. pa2dziernika kazdego roku kalendarzowego, wnioskodawca zostanie

skreslony z listy oczekujqcych.

'12. Skreslenie z listy osdb uprawnionych do wynaiQcia lokalu nastqpuje w wypadku, gdy:

1)w wyniku dokonanej weryfikacji wniosku, poprzedzonej postqpowaniem wyjai;niajqcym okaze siQ,

iZ wnioskodawca nie spelnia kryteriow kwalifikacyjnych do wynajqcia lokalu na zasadach okreslonych
uchwalq lub;

2) wnioskodawca nie wywiqzuje siq z obowiqzku okreslonego w ust.1 1.

13. Osoby, ktore nie otrzymaly propozycji zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w danym roku,

umieszczone sq na liscie spozadzanej na kolejny rok bez wzglgdu na liczbq uzyskanych punkt6w

14. Wnioskodawca skreslony z listy zachowuje prawo do ponownego zlozenia wniosku o wynaiecie
lokalu na zasadach okreslonych uchwalE.

S 19. 1. Spoleczna kontrola trybu rozpatrywania izalatwiania wniosk6w o najem lokali zawierany na

czas nieoznaczony inajem socjalny, realizowana jest poprzez spozEdzanie i podanie do publicznej

wiadomosci w terminie do 31 . stycznia kazdego roku raportu o trybie rozpatrywania i zalatwiania
wniosk6w o najem lokali zawierany na czas nteoznaczony inajem socjalny lokali za rok popzedni.

2. W raporcie uwzgl?dnia siQ nast?pujace dane:

1\ liczba rozpaleonych pozytywnie inegatywnie wniosk6w onajem lokalu na czas nieoznaczony
zlo2onych w popzednim roku kalendazowym;
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2)liczba rozpatzonych pozytywnie inegatywnie wnioskow o najem socjalny lokalu zloZonych
w popzednim roku kalendarzowym;

3) liczba zawartych um6w najmu na czas nieoznaczony;

4)liczba zawartych um6w najmu socjalnego lokalu.

3. Raport, o ktorym mowa w ust.1, podaje siq do publicznej wiadomoSci popzez ogloszenie na
stronie Biuletynu lnformacji Publicznej Zakladu Gospodarki Mieszkaniowejw Czerwionce-Leszczynach.

Rozdzial l4.
Kwalifikacja punktowa

$ 20. System kwalifikacji punktowej, zawierajqcy zestawienie okolicznoSci podlegajqcych ocenie,
majqcych wplyw na kolejnoSc realizacjiwnioskow o wynajqcie lokalu z zasobu gminy.

Lp.
OkolicznoSci

podlesaiace ocenie
Kryteria oceny Punktacja ObjaSnienia

1. Okres zamieszkiwania
wnioskodawcy na terenie
gminy

1) od 2lat do 4 lat

2) powyzej 5 lat

2 pkt

4 pkt

Punkty naliczane sq
w zaleznoSci od liczby lat
zamieszkiwania w gminie
poprzedzlqcych datq
zloZenia wniosku

2. Okres oczekiwania
wnioskodawcy na zawarcie
umowy najmu po
pozytywnym rozpatzen iu

wniosku o wynajqcie lokalu

zakaldy rok
oczekiwania

1 pkt
nie wiqcej
niz 5 pkt

W przypadku wykre5lenia
z listy rocznej i ponownego
ubiegania siq o wynajqcie
lokalu punktaqaza
poprzedni okres oczekiwania
nie zostaie uwzqledniona

3 Osoby opuszczajqce
placowki opiekuhczo-
wychowawcze, inne
plac6wki o podobnym
charakteze lub rodziny
zastqpcze na terenie
ominv

zloZenie wniosku po
opuszczeniu placowki
nie p6zniej nizdo20
roku zycia

5 pkt

4 BezdomnoSi osoby bezdomne
przebywajqce
w schroniskach dla
bezdomnych,
noclegowniach oraz
miejscach nie
bqdqcych lokalami
mieszkalnymi przez
okres dluZszy niz
3 miesiqce na dzieh
zlo2enia wniosku

5 pkt Punkty nalicza siq na
podstawie zaSwiadczen ia
z plac6wki, w ktorej
pzebywa bezdomny lub
OSrodka Pomocy Spolecznej
w Czenryionce-Leszczynach

5 Osoby, ktore opuScily
zaktad karny

dotyczy osob, ktore
zajmowaly upzednio
lokal mieszkalny
nalezEcy do zasobu
gminy i przekazaly ten
lokal do ieqo dvspozvcii

5 pkt

6 Ozeczenie o stopniu
niepelnosprawnoSci

1) wsrod osob
ubiegajqcych siq
o wynajqcie lokalu:
- znaczny lub
umiarkowany stopiefi
n iepelnosprawnoSci,
- calkowita niezdolnoSc
do pracy i samodzielnej
egzystencji,
- dzieci z orzeczeniem
o niepelnosprawnoSci,
2)wSrod osob
ubieqaiacvch sie o

3 pkt

2 pkt

Wymagane orzeczenie
potwierdzajqce
n iepelnosprawnoSc wydane
pzezZesp1l do Spraw
Orzekania
o NiepelnosprawnoSci albo
rownorzgdne ozeczenie
o zaliczeniu do grupy
inwalidzkiej lub lekaza
orzecznika ZUS
o niezdolnoSci do pracy.
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wynajqcie lokalu: lekki
stopieh
n iepelnosprawnoSci lub
czqSciowa niezdolnoSc
do pracy,
3)wSrod osob
zamieszkujqcych
z osobami
ubiegajqcymi sig
o wynaiecie lokalu

1 pkt

7 Stan gospodarstwa
domowego wnioskodawcy
i jego czlonkow wspolnie
ubiegajqcych siq
o wynajqcie lokalu

1)za ka2de dziecko w
rodzinie wnioskodawcy
w wieku do 1B lat
2) za ka2de dziecko w
rodzinie osoby
samotnie wychowujqcej
dzieci w wieku do 18 lat

1 pkt

2 pkt

B Wzglqdy spoleczne 5 pkt Wystqpowanie pzemocy
w rodzinie, potwierdzonej
m.in. prawomocnym
orzeczeniem sqdowym,
prowadzonq,,N iebieskq
Kartq", ktorej ofiarq jest
wnioskodawca lub osoby
obiete wnioskiem

I Warunki metraZowe
w dotychczasowym
miejscu zamieszkania
wnioskodawcy

Powierzchnia
mieszkalna
pzypadajqca na jednq
osobq:

- do 5,00 m2

- od 5,01 m2 do 7,00 m2

- od 7,01 m2 do 9,00 m2

- osoby przebywajqce
w zakladzie karnym lub
areszcie

4 pkt
3 pkt

1 pkt

0 pkt

Nie dotyczy mieszkafi
chronionych, schronisk dla
bezdomnych, lokali
zajmowanych pzez rodziny
zastqpcze, rodzinne domy
dziecka i plac6wek
o p ie ku frczo-wychowawczych,
hoteli.
W przypadku osobnego
zamieszkiwan ia malZonk6w
lub osob pozostajqcych
w zwiqzku n iefo rma I ny m,
uzyskanq punktacjg za
metra2 liczy siq z kazdego
miejsca zamieszkiwania
dzielac na pol.

10 Sposob korzystania
z dotychczasowego lokalu

1) osoby, ktore utracily
tytul prawny do lokalu
wchodzqcego w sklad
mieszkaniowego
zasobu gminy
z powodu zadluZenia
2)dewastacja lokalu za
zaklocanie porzqdku
domowego pzez
wnioskodawcq
z rodzina

5 pkt

5 pkt

Kryterium dotyczy wszystkich
osob objqtych wnioskiem,
zgloszonych do wspolnego
zamieszkiwania.
W przypadku zawarcia
iwywiqzywania siq
z porozumienia dot. splaty
zadlu2enia w ratach -
punktow nie odlicza siq.

Rozdzial l5.
Postanowienia kofcowe

$21. Po wejSciu wZycie uchwaly osoby, ktore zlozyly wniosek mieszkaniowy zostanq wwyniku
aktualizacji wpisane do rejestru osob ubiegajqcych siq o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na
czas nieoznaczony oraz osob ubiegajqcych siq o zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu.

$ 22. Wykonanie uchwaly powieza siq Burmistrzowi Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny.

$ 23. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Uzqdowym
Wojewodztwa Slqskiegd.
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