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Zarzqdzenie t tr ... 4i1.1,....t z't
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia .9. k.Vc.*....... 2021 r.

w sprawie ustalenia szczeg6lowych zasad i trybu przyjmowania i rozpatrywania
wniosk5w mieszkaniowych, w tym zasad przeprowadzania oceny punktowej,
obowiqzujqcej kaucji oraz zasad zawierania um6w najmu dla lokali
wchodzqcych w skNad mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny

Na podstawie art.30 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia B marca 1990r.
o samorzqdzie gminnym (tj Dz. U. z 2020 t., poz. 713 ze zm.) oraz uchwaly
Nr XXXlll/364/21 Rady Miejskiej w Czenvionce-Leszczynach z dnia 28 mala 2021 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzqcych w sklad mieszkaniowego
zasobu Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny (Dz.Urz. Woj. Sl. 22021 r. poz.3997)

zarzqdzam, co nastqpuje:

sl
ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA WNIOSKOW

MIESZKANIOVVYCH

Tryb rozpatrywania i zalatwian ia wniosk6w o najem lokali okre6la Rozdzial 13
Uchwaty Nr XXXlll/364/21 Rady Miejskiej w Czeruuionce-Leszczynach z dnia
28 maja 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzqcych w sklad
mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny.
Wnioski os6b spelniajqcych kryteria okre6lone w niniejszej uchwale podlegajq
kwalifikacji punktowej przeprowadzan ej przez upowaznionych pracownik6w
Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, z kt6rej
sporzqdzany jest protok6l.
W zwiqzku ze zmianq zasad wynajmowania lokali wchodzqcych w sklad
mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, zobowiqzuje
sig do dokonania kwalifikacji punktowej wszystkich wnioskow mieszkaniowych
zloZonych przed dniem wej6cia w zycie wskazanych zmian tj. 21.06.2021 r.

Kwalifikacja tych wnioskow zostanie sporzqdzona do dnia 30.09.2021r.
Wnioski zlozone po dniu 21.06.2021 r. weryfikowane bqdq w systemie
comiesiqcznym.
Raz do roku sporzqdzane sE projekty list zawierajqce wszystkie osoby
wpisane do rejestru na dzieh sporzqdzenia projekt6w list.
Kwalifikacja punktowa wniosku mo2e by6 zmieniana na podstawie
dokumentow dostarczonych przez wnioskodawcg Swiadczqcych o zmianie
sytuacji zyciowej.
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TRYB POSTEPOWANIA PRZY ODDAWANIU W NAJEM LOKALU
MIESZKALNEGO NA CZAS NIEOZNACZONY I NA CZAS OZNACZONY

1. Po sprawdzeniu przez wyznaczonego pracownika ZGM spelniania kryteri6w
dochodowych okre6lonych w uchwale Rady Miejskiej, Dyrektor ZGM sklada
ofertg najmu lokalu wynajmowanego na czas nieoznaczony, najmu socjalnego
lokalu lub lokalu do remontu kapitalnego osobie znajdujqcej sie na li6cie os6b
uprawnionych do zawarcia umowy najmu lub posiadajqcych prawomocny
wyrok o eksmisjq.

2. Dyrektor ZGM wnioskuje do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
o wyraZenie zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego/najmu
socjalnego lokalu z osobami uprawnionymi wedlug zalqcznika nr 1.

3. W razie pEyznania lokalu przeznaczonego do remontu kapitalnego
z zainteresowanq osobq zawierana jest umowa o wykonanie remontu
lokalu, uzupelnienia wyposa2enia technicznego.

4. Po wykonaniu remontu zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego.
5. Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy najmu jest wplata kaucji

mieszkaniowej w wysoko6ci:
a) 9-krotno6ci miesiqcznego czynszu, obliczonego w dniu zawarcia umowy
najmu,
b) 1-krotno6ci miesiqcznego czynszu obliczanego w dniu zawarcia umowy
najmu w przypadku zawarcia umowy najmu z osobami, kt6re dokonaly
remontu mieszkania na wlasny koszt.

6. Kaucja stanowi zabezpieczenie pokrycia nale2no6ci z tytulu najmu
przyslugujqcych wynajmujqcemu w dniu opr6znienia lokalu.

7. Kaucjq wplaca sie na rachunek bankowy wynajmujqcego.
8. W uzasadnionych przypadkach mogq by6 stosowane zwolnienia z kaucji.

Decyzjq w tej sprawie podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny.

9. Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej co 4 lata weryfikuje spelnianie przez
najemc6w, z wyiqczeniem um6w najmu socjalnego lokalu, kfierium
wysoko6ci dochodu uzasadniajqcej oddanie w najem lokalu.

10. Umowq najmu socjalnego lokalu zawiera siq na czas oznaczony do 2lat.
11. Dyrektor rozstrzyga w sprawach zwiqzanych z ponownym zawarciem umowy

najmu lokalu mieszkalnego, w przypadkach okreSlonych w uchwale Rady
Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzqcych w sklad
mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny.
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WYKONANTE VVYROKOW ORZEKAJACYCH EKSMTSJE BEZ PRAWA DO
NAJMU SOCJALNEGO LOKALU

'1 . Osoby, wobec kt6rych orzeczono eksmisjq otrzymujE oferte
najmu pomieszczenia tymczasowego.

2. W przypadku zgody osoby wymienionej w ust. '1 , Dyrektor
umowq najmu na okres do 6 miesigcy.

zawarcia umowy

ZGM zawiera
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3. W przypadku odmowy u4rraZenia zgody, o kt6rej mowa w ust. 2, osobie
wymienionej w ust.'1 wskazuje sig noclegowniq, schronisko lub innq plac6wkg
zapewniajqcq miejsca noclegowe.
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TRYB POSTEPOWANIA PRZY ZAMIANACH LOKALI MIESZKALNYCH

1. Weryfikacja wniosk6w o zamianq lokalu mieszkalnego pod kqtem badania
przeslanek zawartych w Rozdziale B uchwaly wskazanej w podstawie
p rawn ej n in iej sze g o zar zqdzenia, n astgp uje pt zez Wznaczon eg o p racown i ka
ZGM.

2. Po pozytywnej opinii weryfikacyjnej Dyrektor ZGM wydaje zgodq na zamiang
lokali mieszkalnych pomiqdzy najemcami wedlug zalqcznika nr 2.

3. Po uzyskaniu zgody Dyrektora ZGM, strony zawieraiq stosowne
porozumienie, po czym strony zawierajq umowy najmu na nowe lokale.
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POSTANOWIENIA KONCOWE

W przypadku odmowy zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu lub pomieszczenia
tymczasowego przez osoby, wobec kt6rych prawomocnie orzeczono eksmisjg,
egzekucja tych wyrok6w zostanie przekazana do komornika.
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Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwionce-Leszczynach.

s7

Traci moc Zarzqdzenie Nr 221119 Burmistrza Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny
z dnia 15 maja 2019r. w sprawie ustalenia szczegolowych zasad i trybu dzialania
Komisji Mieszkaniowej oraz oddawania w najem i zamiany lokali mieszkalnych.
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Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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Zalacznik n/.'l
do ilarzqdzenia Nr .2111. t z't
Burmistza Gminy i Miasta
Czeawionka - Leszczvnv
z ama ..9...k.ptr*...1...1..... zozt r.

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOVVY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO /
NAJMU SOCJALNEGO LOKALU

I Dane dotyczqce osoby/os6b znajdujqcej/ych siq na aktualnej
uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego:

4) Pozyqa na liScie

5) Liczba punktow uzyskanych w oparciu o system kwalifikacji punktowej .....

6) lndywidualny numer wniosku

7) Uzasadnienie zloZenia oferty lokalu mieszkalnego..

,; ;;;;;;;; ;;;;,,;;;;;;;;;;;;; ;,;"; ;;;";;-;;";;;,
1 ) najem socjalny lokalu..............

2) najem lokalu na czas nieoznaczony................

3) najem lokalu po wykonaniu remontu kapitalnego

lll. Oferta lokalu mieszkalnego:

1) Adres

lV. Zgoda wnioskodawcy na przyjqcie oferty: ...........

V. Wniosek Dyrektora ZGM o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego / najmu
socjalnego lokalu:

liScie os5b
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;;; ; ;,;"; ;;;;;;; i;";";;;;
najmu lokalu mieszkalnego / najmu socjalnego lokalu:

na zawarcie umowy

2) Adres zamieszkania

2) WielkoSc lokalu mieszkalnego..
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Zalacznik fi 2
do iazqdzenia W ..22,1... t21
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka- Leszczvnv
z ania ......3.....h f. i..*......... zoz't r.

ZAMIANA LOKALI MIESZKALNYCH

I Dane dotyczqce os6b wnioskujqcych o zamianq lokalu mieszkalnego:

1) Nazwisko i imig

2) Adres zamieszkania:

3) Liczba osob

4) WielkoSc lokalu mieszkalnego

1) Nazwisko i imig

2) Adres zamieszkania:

3) Liczba os6b

4) Wielko6c lokalu mieszkalnego

ll Opinia administratora:

lll Zgoda Dyrektora Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej na dokonanie zamiany:
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