Uchwała Nr 39llXLIXl02
Rady Miej skiej Żyrardow a

zdniaŻ7 czerwcaZjIŻr

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Miasta Żyrarďow.
Na podstawie art. 2l ust.l pkt2 i ust.3 ustawy z ďnía2| czerwca200lr
o ochľonie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego ( Dz'U. Nr 71 poz.733 ) uchwala się co następuje:

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

$l

l.

Powołana na wstępie ustawa z ďnia}I czewvca}}}lr o ochĺonie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U . Nr 71 poz, 733 ) rwanajest dalej ,,ustawą''.
2. Uchwała określazasady wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Miasta Zyrardowa.

$2
l. Mieszkaniowy zasób Miasta Żyrarďowatworząlokale określonew ,,ustawie''.

2'w

skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrarđowawchodzą lokale stanowiące
własnośćMiasta Żyrardowaatakże lokale pozostające w jego samoistnym
posiadaniu.

l.

$3

Wynajmującym lokale jest - Miasto Żyrardőw reprezentowane przezZarząđ
Miasta lub podm iot przez niego upoważniony.
Ż' Komisja właściwad.s. mieszkaniowych Rady Miejskiej Żyrarďowa powinna
zaopiniowai kierowane do niej wnioski w terminie 2l dni od daty ich
otrzymania.
3 ' Po bezskutecznym upływie terminu okĺęŚlonego w ust. 2 uvłaŻa się warunek
uzyskania opinii za spełniony.

$4
Za dochőd w rozumieniu niniejszej uchwaĘ uważa się sumę wszystkich

dochodów członków gospodarstwa domowego, osiągniętych w okresie 12 miesięcy
poprzeďzających ďatę złoŻéniawniosku o najem lokalu, po odliczeniu kosztów
uzyskania przychođvoraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerýalne i
rentowe oÍaz na ubezpieczenie chorobowe, okĺeślonychw przepisach o systemie
ub ezpieczeń sp ołe c zny ch.

Rozdział II
Zasady wy naj mowania

l. Miasto

lo

kali-

$5

gospodarując zasobem mieszkaniowym wynajmuje lokale
w pierwszej kolejnościosobom zameldowanym na pobý stĄ na
terenie miasta Żyrardowa.

$6

Miasto stosując zasaďy określonew uchwale może wynajmowaó lokale w tym:
a) lokale zamienne,
b) lokale socjalne.
Z.Loka\ę naleŻące do zasobu mieszkaniowego o powierzchni przekracza1ącej
80m2 oddawane sąw najem w drodze przetargu.
1.

Zas aďy or ganizacj i pr zetar gu o kre śl a Zar ząď Mi a s ta'
3. Na lokal socjalny moŻebyi przeznaczoÍIy wolny lokal wyposażony w
podstawowe urząđzeniatechniczne nie więcej niz:
- piec gÍzewczy, instalację elektrycznąi instalację wodnąz odpływem.
4. Lokale są wynajmowane na czas nieoznaczony zwyjątkiem lokali

socjalnych i lokali, których najem związanyjest ze stosunkiem pracy'
5. Lokale, których najmu odmówiĘ osoby umieszczone na rocznych listach najmu
mogąbyć wynajmowane osobom, które nie zostały umieszczone na rocznych
listach najmu azłoŻyĘwniosek o najem lokalu i spełniająkĺyteria
okľeŚlone w $ 9 uchwały po uzyskaniu opinii Komisji właściwejd.s.
mieszkaniowych Rady Miej skiej Żyrarđowa.

Rozdział III
Tľyb postępowania pľzy wynajmowaniu lokalu

$7

1. Załatwíanie spraw najmu lokalu, rozpoczyna

się oď złoŻenia

wniosku o najem lokalu.
2' Zarząd Miasta ustala wzor wniosku o najem lokalu i określamiejsce jego
złoŻenia oraz okĺes w jakim będąprzyjmowane i rozpatrywane
wnioski o najem lokalu.
3. Zarząď Miasta ustala krytería oceny punktowej wniosków o najem lokalu, które
podlegają zaakceptowaniu pÍzez Komisję właściwąd's' mieszkaniowych Rady
Miejskiej Żyrardowa.
4. Kolejnośó osób zalovalifikowanych do wynajmu lokalu ustala się zgodnie z
uzyskaną ilościąpunktów tj. im większa iloŚi punktów tym wyższapozycjana
liście'
5. Do prowadzeniaspraw związanychznajmem lokalu zobowiązany jest Zarząd
Miasta lub podmiot przez niego upoważniony.

1.

$8

Przyjmowaníe i ľozpatrywanie wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu

jest jawne.

2. Jawnyjest też wybór osób, zktőrymí umowy najmu powinny byc zawíerane.
3. Jawnośó postępowania polega na wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego aktualnych rocznych list osób ubiegających się o zawarcíe umowy
najmu, oraz aktualnych wykazow wszystkich zwolnionych lokali i ma na celu
sprawowanie kontroli społecznej przez Komisję właŚciwą d.s' mieszkaniowych
Rady Miejskiej Żyrardowa.
Rozdział IV
Kryteria wyboru osób, z którymi umowy najmu lokali powinny być zawierane
w pierwszej kolejności.

'

$e

Miasto moŻe wynajmować lokale na czas nieoznaczony osobom, które nie
spełniają wymogow dla uzyskania lokalu socjalnego.
2 ' Z zastrzeŻeniem pkt. 6 - 7 najemcą lokalu może zostac w pierwszej kolejności
osoba' której potrzeby mieszkaniowe nie zostały zaspokojone i znajdu1e się w
trudnej sýuacji materialnej.
l

3, Przez osobę, której potrzeby mieszkaniowe nie zostały zaspokojone rozumle
się osobę, która
:

klęski zywiołowej, katastrofy budowlanej
2) zamies:zkuje w budynkľprzeznaczonym do rozbiÓrki, remontu lub
modernizacji,
3) nie posiada samodzielnego lokalu i nie może zaspokoić potrzeb
mieszkaniowych w inny sposób,
4) mieszka w lokalu nie spełniającym wymogów lokaluprzeznaczonego na
stały pobyt |udzi,
5) opuŚciła Dom Dziecka w wyniku osiągnięcia pełnoletności,
6) uzyskała pozwolenie budowlane na nadbudoWę, przebudowę lub
rozbudowę budynku wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu miasta
Żyrardowa w celu wybudowaniana swij koszt nowego lokalu,
7) podjęła się na własny koszt przebudowy pomieszczenniemieszkalnych'
rozbudowy lub nadbudowy takich budynków, lub remontu kapitalnego
albo odbudowy zniszczonego lokalu,
8) pozostaław lokalu bez týufu prawnego po wyprowadzeniu się najemcy a
nie może zamíeszkai wspólnie znajemcąu
9) nie wstąpiła w najem lokalu po zgonie głównego najemcy.
4. Za osobę znajdującą się w trudnej sýuacji materialnej w rozumieniu
niniejszej uchwaĘ lwaŻa się osobę, której dochód okĺeślonyw $ 4
na jednego członka w gospodarstwie jednoosobowym w okresie trzech
miesięcy poprzedzających datę złoŻenia wniosku o najem lokalu nie
pr zel<r aczał 1 0 0% najniższej emerytury a 5 0oÁ najnizszej emerýury w
gospodarstwie wíeloosobowym.
5, Za gospodarstwo domowe uznaje się samodzie|nego wnioskodawcę lub jego
małŻonkai inne osoby znim spokľewnione, zktőrymimazamieszkai osoba
ubiegająca się o najem lokalu.
6. Przepisu ust.4 nie stosuje się do osób, o których mowa w ust. 3 pkt. 6 i 7 '
7. Zawarcię umowy najmu na lokal poprzedzone jest postępowaniem określonym
1) utraciła mieszkanie wskutek

w$10.
8. W przypadklJ otzeczeniaprzez

Sąd o uprawnieniach do lokalu socjalnego
umowę najmu na lokal socjalny zawiera się w pierwszej kolejności.
9. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio do osób zobowiązanych do
opróżnienia zajmowanego lokalu na podstawie týułu wykonawczego, który
stał się prawomocny przeď dniem l2 listopada l994r,

Rozdział V
sposób poddania
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali oraz
tych spľaw kontľoli społecznej.

$10

1. osoby spełniające waľunki określonew $ 9 umieszcza się w rocznych
wykazaóh osóĹ'z którymi umowa najmu lokalu możebyi zavłarta'
oárębnie sporządzasię wykazy dla lokali pÍzeznaczonych do
remontu kapitalne go oÍaz dla tokali socjalnych'
ają
2.Wykazy, o któ.y.ňĺno*u w ust.l po ich
Rady Miejskiej
aníu przez Komisję właŚciwą
"uópĺnío*
o publicznej
Żyiardowuor-zatwíerdzeniu
wiadomoŚci poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
3. Ilośó osób umiószczonych naÍocznych wykazach powinna byó dostosowana
do możliwościlokalowych miasta.
4. Warunki okĺeślonew $ 9 ust.4 musząbyó spełnione w chwili otrzymania
skierowania na zawaĺcie umowy najmu lokalu'
5. o ujęciu danej osoby w wykazie, o którym mowa w ust.t Zarząd Miasta
powiadamia tą osobę na piśmie.

spo
d.s.
przezZarząď

Rozdział W
Lokale zamienne
$ 11
1. Miasto zobowiązane jest do zawierania umów najmu lokali zamiennych w
przypaďkach przewidzianych w ustawie albo níniejszej uchwale.
2.Loka|zamienny powinien byó wynajęty osobie, której dotychczasowy lokal
zostałvznany za niemieszkalny, mieszka w lokalu przeznaczonym do
rozbiórki, remontu kapitalnego lub modernizacj i.
jest obowiązany
3 . JeŻe\i rodzaj koniecznej naprawy tego wym aga , najemca
opróżnii lokal i przenieŚó się na koszt wynajmującego do lokalu zamiennego,
jednak na czas nie ďłuŻszy níz 1 rok.
4.Dlacelów porządkowych sporząđzasię wykazy osób' z którymi na\eży
zawrzec umowy o najem lokalu zamiennego.
5' W przypadku katastrofy budowlanej, klęski zywiołowej - zawarcie umowy o
najäm-l^ok ahl zamíennego następuje pozakolejnoŚcią okreŚloną w wykazie, o
ktirym mowa w ust. 4.
6. W postępowaniu w sprawie najmu lokalu zamiennego stosuje się przepisy

$10

Rozdział WI
Zamiany mieszkaló

$l
ľrouĺ.
zamianę lokalu, oraz miejsce jego

złożeĺía.

3.

Nie zenxĺalasię na dokonani e

a.

zamiany, w wyniku której powierzchnia pokoi
a gospodaľstwa domowego najemcy
u, gdy co najmniej jedna ze stron:

- jest najemcą lokalu socjalnego,
- jest w trakcie budowY domu,

-

nie przebywa na stałe w lokalu'
5. odmôw a zamlany wymaga pisemnego uzasadnienia.
wyrażenie
6. w wypadku gay stroń u ri^iuny zalega z zapłatącrynsz'|t i opłat,
zgody moze naśtąliÓ ty|ko po dokonaniu spłaty zadhtŻenĺa.

Rozdział VIII

Zw ię ks ze ni e mie s zk aniow e g o zas o b u miasta Ży r ar dow a p o p r zez adap tacj ę

lokali niemieszkalnych na lokale mieszkalne'
$ 13

Mie szkaniowy zas ób Mi asta Zy r ar ďow a moŻĺazwięk s zy c p opr zez dokonywanie
przezosoby ŕ'ryrrn na koszt własny adaptacji strychów i innych pomieszczeń,nie
wchodzących w skład już istniejących lokali usýuowanych w obiektach
budowlaných wcho ďzącychw sLiaa mieszkaniowego zasobu Miasta Zyrarďowa w
celu wybudowania lub powiększenia zajmowanego lokalu.

$14

Adaptacja, o której mowa w $ 13 polega na nadbudowie, przebudowie,
rozbudowie, powió rzchni niemi eszkalnych w obiektach budowl anych, lub
kapitalnym remoncie lokali.

$ ls
obiekty budowlane i lokale przewidziane do wymienionych w $14 robót
budowlanych typuj ą zarządcy budynkiw _ za zgo dąwspó lnot mieszkaniowych.

$16

Po wytypowaniu obiektów budowlanych i lokali zuządcamusi uzyskaó pozýywną
opinię organu właściwegow sprawie wydania pozwolenianabudowę co do
mozl i wo śc i przepro w adzenia inwe stycj i budowl anej'

$17

Informacje o obiektach budowlanych i lokalach, o których mowa w $ l6
przeznaczonych do inwestycji budowlanej na koszt własny podawane będą do
publicznej wiadomościpoprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku
Urzędu Miejskieg o w Żyrardowie i w budynkl Zarząďcy.

$18

Załatwianie spraw dotyczących zawarcia umowy o udostępnienie obiektu
budowlanego i lokalu zprzeznaczeniem na adaptację musi byi poprzedzone
złożeniemwniosku' Tryb rozpatrzenia wnioskll orazmiejsce jego złoŻenia jak i
kryteria wyb oru określa Zarząd Miasta Żyr ar dow a.

$te

Na podstawie uzyskanego skierowania oraz wymaganych ekspertyz i projektów
technicznych osoba wymieniona w $ 18 zawi era z Zarządcąumowę o
udostępnienie obiektu budowlanego _ lokalu zprzeznaczeniem na adaptację.

$20
W zawartej umowie powinny być określonew szczególności waľunki
udostępnienia obiektu budowlanego i lokalu do adaptacji, a takŻe wzajemne
obowiązki inwestoľa i zarząđcyoÍaz stosowne waľunki rozliczen z tym związane.
$21
Po ukończeniu robót adaptacyjnych i komisyjnym odbiorze lokali inwestor, z
którym zawarto umowę na udostępnienie obiektu budowlanego lub lokalu
ohzymuje skierowanie na zawarcie umowy najmu lokali.

Rozdział IX

Zasady postępowania w stosunku do osób, któľe pozostały w lokalu opuszczonym
pľzez najemcę.

$2

Wynajmujący powinien zawrzeÓ umowę najmu lokalu stanowiącego mieszkaniowy
zasób gminy z zstępnymi, wstępnymi, rodzeństwem i osobami przysposobionymi
najemcy, ktorzy pozostali w lokalu po wyprowadzeniu się głównego najemcy 1eŻeli
ďoty chczasowy naj e mca
a. przeprowadzíłsię do lokalu, do którego nie uzyskał týufu prawnego,
b. uzyskał týuł prawny do innego lokalu w wyniku zavłaĺciazwiązku
małżeńskiego'
c. uzyskał týuł prawny do innego lokalu, w którym w przypadku
przekwaterowania wszystkich osób uprawnionych nastąliłob y Zagęszczenie _
ponizej 5m2 powierzchni pokoi na osobę.
:

Rozdział X
Postanowienia końcowe
$23
1. Umowy najmu z osobami zajmującymi mieszkanlaprzekazywane pÍzez zaHady
pracy będą zawierane nazasaďach ogólnych'
2. Zarządcy budynków, których lokale tworząmíeszkaniowy zasőb Miasta
Żyrarďowa, będą przedkład ać Zuządowi Mias ta na piśmie wykaz zrvolnionych
lokali wraz z opisem dotyczącym stanu technicznego orazwyposażenia lokalu'

924

Kontrolę społeczną nadrealizacjązasadzawartychw niniejszej uchwale sprawuje
Rada Miejska ŻyrardowapopÍzez Komisję właściwąd.s mieszkaniowych.

$25
Traci moc uchwała nr vIIIl38l94 Rady Mejskiej Żyrardowa z dnia 19 gľudnia
1994r w sprawie zasad gospodaľowania zasobami mieszkaniowymi gminy i
ustalenia kryteriów wyboru osób, zktorymi umowy najmu będą zawierane w
pierwszej kolejności'
$26
Wykonanie uchwały powierza síę Zarządowi Miasta Żyrardowa

s27

Uchwała wchodzi w Życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
P

RZEW

Rady
rĺLgr

I

CzĄCy

yrardowa

