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UCHWAŁA NR X  115/11
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

z dnia 18 sierpnia 2011 r.

w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Baborów. 

Na  podstawie  art.  18  ust  2 pkt  15,  art.  40  ust.1  i art.  41  ust  1 ustawy  z dnia  8 marca  1990r.  o samorządzie 
gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 153, poz. 1271, Nr 116, 
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, 
z 2008r. Nr  180,  poz.  1111  i Nr  223,  poz.  1458  z 2009r. Nr  52,  poz.  420  i Nr  157,  poz.  1241,  z 2010r. Nr  28, 
poz.142 i poz.146, Nr 106, poz.675 oraz z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679 i Nr 134, poz.777) oraz art. 21 
ust 1 pkt 2 i ust 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 
zmianie Kodeksu cywilnego (tekst  jedn.: Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266, z 2006r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 
657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, 1218 oraz z 2010r. Nr 3, poz. 13), 

Rada Miejska w Baborowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała  niniejsza  reguluje  zasady wynajmowania  lokali  wchodzących w skład mieszkaniowego  zasobu 
Gminy Baborów. 

§ 2. Jeżeli  w uchwale  jest  mowa  o ustawie,  należy  przez  to  rozumieć  ustawę  z dnia  21  czerwca  2001  r. 
o ochronie  praw  lokatorów, mieszkaniowym  zasobie  gminy  i o  zmianie  Kodeksu  cywilnego  (tekst  jedn. Dz. U. 
z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.). 

§ 3. Mieszkaniowy zasób Gminy Baborów tworzą lokale mieszkalne, zamienne i socjalne. 

§ 4. Wynajmującym  lokale  mieszkalne,  zamienne  i socjalne  jest  Gmina  Baborów  reprezentowana  przez 
Burmistrza Gminy Baborów lub podmiot przez niego upoważniony (zarządcę). 

§ 5. Za  dochód  w rozumieniu  niniejszej  uchwały  uważa  się  sumę  wszystkich  dochodów  członków 
gospodarstwa  domowego  osiągniętych  w ostatnich  trzech  miesiącach  poprzedzających  złożenie  wniosku 
o zawarcie umowy najmu lokalu. 

§ 6. 1. Gmina  Baborów  gospodarując  swoim  zasobem  mieszkaniowym  wynajmuje  lokale  mieszkalne 
mieszkańcom posiadającym stałe zameldowanie w gminie przynajmniej przez okres ostatnich 2 lat. 

2. W wyjątkowych przypadkach wynajmujący może  zawrzeć  umowę najmu  z osobami  innymi niż  określone 
w ust.1, po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej, o ile jest to uzasadnione interesem społeczności lokalnej. 

§ 7. Lokale  stanowiące  mieszkaniowy  zasób  Gminy  Baborów,  z wyjątkiem  lokali  socjalnych  i lokali 
przeznaczonych  do  wynajmowania  na  czas  trwania  stosunku  pracy,  mogą  być  wynajmowane  tylko  na  czas 
nieoznaczony. 

§ 8. Lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej powyżej 80m2 mogą być wynajmowane w drodze przetargu. 

§ 9. 1. Załatwianie  spraw  najmu  lokalu  mieszkalnego  rozpoczyna  się  od  złożenia  wniosku  o najem  lokalu 
mieszkalnego. 

2. Do  prowadzenia  spraw  związanych  z zawarciem  umowy  najmu  lokalu  mieszkalnego  zobowiązany  jest 
Burmistrz Gminy Baborów lub podmiot przez niego upoważniony (zarządca). 

§ 10. Sposób  przyjmowania  i rozpatrywania  wniosków  o zawarcie  umowy  najmu  lokalu  mieszkalnego  jest 
jawny. Jawny jest też sposób wyboru osób, z którymi umowy najmu będą zawarte. 

§ 11. Za trudne warunki mieszkaniowe uznaje się: 

1) zamieszkiwanie  w lokalu  o nadmiernym  zaludnieniu,  w którym  łączna  powierzchnia  pokoi  nie  przekracza 
5,0m2 na jedną osobę uprawnioną do zamieszkiwania w nim, przy czym do obliczenia zaludnienia nie bierze 
się pod uwagę osób zamieszkujących w lokalu bez zgody wynajmującego, bądź 
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2) zamieszkiwanie  w lokalu,  który  nie  spełnia  warunków  technicznych  wymaganych  dla  pomieszczeń 
przeznaczonych  na  stały  pobyt  ludzi,  objętym  ostatecznym  nakazem  opróżnienia  wydanym  przez  organ 
nadzoru budowlanego. 

§ 12. Wniosek  nie  jest  rozpatrywany,  jeżeli  wnioskodawca  lub  członek  gospodarstwa  domowego  pozbył  się 
tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub domu w okresie 60 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. 

§ 13. 1. Ustalenie osób spełniających kryteria określone w § 1416 następuje w formie rocznych wykazów. 

2. Roczne wykazy sporządza Burmistrz Gminy Baborów w sposób zapewniający ich społeczną kontrolę, przez 
co  rozumie  się  opiniowanie  przez Komisję Mieszkaniową wniosków  osób,  ubiegających  się  o ujęcie w wykazie 
oraz projektów wykazów. 

3. Ostateczny wykaz osób ustala Burmistrz Gminy Baborów. 

4. Warunki  określone w §  1416 muszą  być  spełnione w chwili  otrzymania  skierowania  na  zawarcie  umowy 
najmu lokalu. 

§ 14. 1. Najemcą lokalu socjalnego z zastrzeżeniem art.14 ust.1 ustawy, może zostać wyłącznie osoba, która nie 
ma  tytułu  prawnego  do  lokalu  i której  dochody  brutto  z gospodarstwa  domowego  w okresie  trzech  miesięcy 
poprzedzających  złożenie  wniosku,  nie  przekraczały  75%  najniższej  emerytury  w gospodarstwach 
jednoosobowych, zaś 50 % najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych. 

2. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przysługuje osobie: 

1) uprawnionej do niego z mocy prawomocnego wyroku sądowego; 

2) osobie  pełnoletniej,  która  osiągnęła  pełnoletniość  w rodzinie  zastępczej,  a także  osobie  pełnoletniej 
opuszczającej  placówkę  opiekuńczowychowawczą  typu  rodzinnego  i socjalizacyjnego,  dom  pomocy 
społecznej  dla  dzieci  i młodzieży  niepełnosprawnych  intelektualnie,  dom  dla  matek  z małoletnimi  dziećmi 
i kobiet w ciąży  oraz  schronisko dla  nieletnich,  specjalny  ośrodek  szkolnowychowawczy,  specjalny  ośrodek 
wychowawczy,  młodzieżowy  ośrodek  socjoterapii  zapewniający  całodobową  opiekę  i młodzieżowy  ośrodek 
wychowawczy, które to osoby nie przekraczają kryterium dochodowego, o którym mowa w ust. 1. 

3. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na 2 lata. 

§ 15. 1. Najemcą lokalu mieszkalnego może zostać wyłącznie osoba, której średnie miesięczne dochody brutto 
z gospodarstwa  domowego,  w okresie  co  najmniej  trzech  miesięcy,  nie  dłuższym  jednak  niż  12  miesięcy, 
bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku,  nie przekraczały  100% najniższej  emerytury w gospodarstwach 
jednoosobowych, zaś 75% najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych. 

2. W  przypadku  gdy  ubiegający  się  o najem  lokalu  mieszkalnego  jest  osobą,  która  prowadzi  jednoosobowe 
gospodarstwo  domowe,  znalazła  się  w szczególnie  trudnej  sytuacji  życiowej  i jednocześnie  utrzymuje  się  ze 
świadczenia  rentowego  (zasiłek  przedemerytalny,  świadczenie  przedemerytalne,  renta  inwalidzka,  wypadkowa, 
emerytura),  kryterium  dochodowe,  o którym mowa w ust.  1 zwiększa  się  do  200%  najniższej  emerytury.  Jeżeli 
w sytuacji o której mowa wyżej, o najem lokalu ubiegają się wspólnie małżonkowie, obydwoje utrzymujący się ze 
świadczeń rentowych, kryterium dochodowe zwiększa się do 150 % najniższej emerytury. 

3. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony przysługuje osobie: 

1) zamieszkującej w lokalu, w którym na osobę przypada mniej niż 5m2 powierzchni mieszkalnej; 

2) osobie  pełnoletniej,  która  osiągnęła  pełnoletniość  w rodzinie  zastępczej,  a także  osobie  pełnoletniej 
opuszczającej  placówkę  opiekuńczowychowawczą  typu  rodzinnego  i socjalizacyjnego,  dom  pomocy 
społecznej  dla  dzieci  i młodzieży  niepełnosprawnych  intelektualnie,  dom  dla  matek  z małoletnimi  dziećmi 
i kobiet w ciąży  oraz  schronisko dla  nieletnich,  specjalny  ośrodek  szkolnowychowawczy,  specjalny  ośrodek 
wychowawczy,  młodzieżowy  ośrodek  socjoterapii  zapewniający  całodobową  opiekę  i młodzieżowy  ośrodek 
wychowawczy, które to osoby nie przekraczają kryterium dochodowego, o którym mowa w ust. 1. 

4. Dopuszcza  się  możliwość  przydziału  lokalu  mieszkalnego  osobie  nie  spełniającej  kryterium  określonego 
w ust  1 i  2,  która  zobowiąże  się  do  przeprowadzenia  remontu  lokalu  mieszkalnego  we  własnym  zakresie 
w przypadku gdy wartość  tych prac przekracza kwotę sześciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, po 
uzyskaniu zgody Rady Miejskiej w Baborowie. 
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§ 16. Najemcą lokalu zamiennego może zostać wyłącznie osoba, której dotychczasowy lokal został uznany za 
niemieszkalny  albo  zamieszkuje  w budynku  przeznaczonym  do  remontu  kapitalnego  z uwagi  na  zły  stan 
techniczny, albo utraciła lokal w wyniku klęski żywiołowej lub katastrofy budowlanej. 

§ 17. Dwukrotna  odmowa  przyjęcia  oferowanego  lokalu  mieszkalnego  może  skutkować  odstąpieniem  od 
realizacji wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu. 

§ 18. 1. Zawarcie  umowy  najmu  lokalu,  z wyłączeniem  najmu  lokalu  socjalnego  i zamiennego  oraz  umowy 
najmu  zawieranej  w związku  z zamianą  lokali,  uzależnione  jest  od  wpłacenia  przez  najemcę  kaucji 
zabezpieczającej  pokrycie należności  z tytułu najmu  lokalu przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia 
lokalu. 

2. Kaucja  ta wynosi równowartość sześciokrotnego miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według 
stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy najmu. 

§ 19. 1. Zamiana  lokalu  mieszkalnego  na  inny  lokal  mieszkalny  może  nastąpić  za  pisemną  zgodą 
wynajmującego z uwzględnieniem następujących warunków: 

1) nie występują zaległości w opłatach z tytułu czynszu za lokal, 

2) zgodę na zamianę wyrażają  również pełnoletnie osoby będące członkami gospodarstwa domowego wspólnie 
zamieszkujące, uprawnione do zamieszkiwania w lokalach podlegających zamianie. 

2. Zamiana  lokalu  socjalnego  na  inny  lokal  socjalny  może  nastąpić  za  pisemną  zgodą  wynajmującego 
z uwzględnieniem następujących warunków: 

1) nie występują zaległości w opłatach z tytułu czynszu za lokal, 

2) spełnione są kryteria dochodowe określone w § 14 ust. 1 uchwały, 

3) zgodę na zamianę wyrażają  również pełnoletnie osoby będące członkami gospodarstwa domowego wspólnie 
zamieszkujące, uprawnione do zamieszkiwania w lokalach podlegających zamianie, oraz 

4) dotychczas  zajmowany  lokal  socjalny  utrzymywany  jest  w należytym  stanie  technicznym  w zakresie 
obowiązków najemcy wynikających z przepisów ustawy. 

3. Nie  zezwala  się  na  dokonanie  zamiany  gdy  w jej  wyniku  na  osobę  będzie  przypadać  mniej  niż  5m2 
powierzchni łącznej pokoi lub gdy zamiana może zagrażać interesowi gminy. 

§ 20. 1. Na  wniosek  najemcy,  wynajmujący  może  dokonać  zamiany  lokalu,  jeżeli  w wyniku  takiej  zamiany 
wynajmujący  uzyskuje  samodzielny  lokal  mieszkalny,  lokal  o wyższym  standardzie  wyposażenia  lub  lokal 
o większym metrażu powierzchni mieszkalnej (pokoi). 

2. Najemcy  lokali,  którzy  posiadają  utrudniony  dostęp  do  swoich  lokali  z powodu  warunków  zdrowotnych 
potwierdzonych  odpowiednim  orzeczeniem  lekarskim,  mogą  ubiegać  się  o zamianę  obecnego  lokalu  na  lokal, 
w którym utrudnienie dostępu do lokalu nie będzie występować. 

§ 21. Wynajmujący  może  zawrzeć  umowę  najmu  lokalu  stanowiącego  własność  gminy  ze  zstępnymi, 
wstępnymi,  rodzeństwem  i osobami  przysposobionymi  najemcy,  którzy  pozostali  w lokalu  po  wyprowadzeniu 
głównego najemcy, jeżeli dotychczasowy najemca : 

1) przeprowadził się do lokalu, do którego nie uzyskał tytułu prawnego; 

2) uzyskał tytuł prawny do innego lokalu w wyniku zawarcia związku małżeńskiego; 

3) uzyskał  tytuł  prawny  do  innego  lokalu,  w którym  –  w przypadku  przekwaterowania  wszystkich  osób 
uprawnionych – nastąpiłoby przegęszczenie (poniżej 5m2 powierzchni mieszkalnej na osobę). 

§ 22. Wynajmujący może  zawrzeć  umowę  najmu  lokalu  stanowiącego własność  gminy  z osobami,  które  nie 
wstąpiły w stosunek najmu po śmierci najemcy, jeżeli zamieszkiwały z nim przez okres 10 lat. 

§ 23. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych, 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

§ 24. Traci  moc  uchwała  Nr  XXXI264/02  Rady Miejskiej  w Baborowie  z dnia  25  kwietnia  2002r.  sprawie 
ustalenia  zasad wynajmowania  lokali wchodzących w skład mieszkaniowego  zasobu Gminy Baborów  (Dz. Urz. 
Woj. Opol. Nr Opols. Nr 52, poz. 721 z późn. zm.). 

§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów. 
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§ 26. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

Krystian Dolipski 


