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                                                                                                                  Załącznik Nr 1  
        do Uchwały Nr XXXIX/272/10 
                                                                                                  Rady Gminy Jemielnica  

                                                                                                 z dnia 17 września 2010 r. 
 

 

Program gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Jemielnica na lata 2010-2015 

 
Rozdział I 

Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego 
gminy w poszczególnych latach 

 

1. Mieszkaniowy zasób Gminy obejmuje komunalne lokale mieszkalne, będące 
własnością Gminy Jemielnica.  
Zasób nie obejmuje lokali, których własność została wyodrębniona na rzecz 
osób trzecich. 

2. Wielkość zasobu mieszkaniowego gminy na dzień 30.06.2010. wynosi 23 
lokale mieszkalne. Strukturę lokali według stanu na 30.06.2010. przedstawia 
się poniżej: 

• lokale stanowiące własność Gminy: 
 

Tabela Nr 1 
Lp. Adres budynku Liczba lokali Powierzchnia lokali m2 

mieszkalne socjalne mieszkalne socjalne 
1. Jemielnica ul. Wiejska 65 14 0  747,40 0,00 
2. Jemielnica ul. Szkolna 34 1 0   41,50 0,00 
3. Centawa ul. Powstańców 

Śląskich 13 
3 0 170,43 0,00 

4. Łaziska u. Strzelecka 37 3 0 191,65 0,00 
 Razem 21 0 1150,98 0,00 

 
• lokale będące we współwłasności: 

 
Tabela Nr 2 

Lp. Adres budynku Liczba lokali Powierzchnia lokali m2 

mieszkalne socjalne mieszkalne socjalne 
1. Gąsiorowice ul. Wolności 29 2 0   55,52 0,00 

 Razem 2 0  55,52 0,00 

 
3. W latach 2010-2015 Gmina planuje pozyskać 4 lokale mieszkalne poprzez 

remont i zmianę sposobu użytkowania parteru budynku  przy ul. Szkolnej 34 
w Jemielnicy oraz  przy ul. Strzeleckiej 37 w Łaziskach. 

4. Stan techniczny budynków komunalnych w/g stanu na dzień 30.06.2010. 
obrazuje się następująco: 

a) lokale stanowiące własność Gminy: 
 
 
Tabela Nr 3 



 

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jemielnica na lata 2010-2015 

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jemielnica Strona 3 
 

Lp. Lokalizacja, 
adres 

Ilość lokali wyposażonych w 
Wodociąg 
sieciowy 

Kanalizacja 
sieciowa 

Kanalizacja 
lokalna 

łazienka Ustęp 
spłukiwan

y 

Centralne 
ogrzewania 

m-mieszkalne, s- 
socjalne 

m s m s m s m s m s m s 

1. Jemielnica ul. 
Wiejska 65 

14  14    11      

2. Jemielnica ul. 
Szkolna 34 

1  1    1    1  

3. Centawa ul. 
Powstańców 
Śląskich 13 

3  3    3    3  

4. Łaziska ul. 
Strzelecka 37 

3     3  3    3  

 Razem 21  18   3  18    7  

 
b) lokale będące we współwłasności 

 
Tabela Nr 4 

Lp. Lokalizacja/adres Ilość lokali wyposażonych w 
Wodociąg 
sieciowy 

Kanalizacja 
lokalna 

Łazienka Ustęp 
spłukiwany 

Centralne 
ogrzewania 

m-mieszkalne, s- socjalne m s m s m s m s m s 
1. Gąsiorowice ul. 

Wolności 29 
2  2  1  1  2  

 Razem 2  2  1  1  2  

 
5. Przyjmuje się prognozę stanu technicznego Zasobu mieszkaniowego gminy w 

poszczególnych latach, z podziałem na lokale mieszkalne i na lokale socjalne. 
 

Tabela Nr 5 
Lokale mieszkalne 

Lata Stan dobry Stan średni Stan zły Razem 
Ilość 
miesz
kań 

Pow. 
miesz 
kań 

% Ilo ść 
miesz 
kań 

Pow. 
miesz 
kań 

% Ilo ść 
miesz  
kań 

Pow. 
miesz  
kań 

% Ilo ść 
mies
zkań 

Pow. 
miesz 
kań 

% 

2010    2 55,52 4,60 21 1150,98 95,40 23 1206,50 100 

2011 3 127,30 9,85 2 55,52 4,30 20 1109,48 85,85 25 1292,30 100 
2012 5 197,30 15,27 2 55,52 4,30 19 1039,48 80,43 26 1292,30 100 
2013 5 197,30 15,27 2 55,52 4,30 19 1039,48 80,43 26 1292,30 100 
2014 5 197,30 15,27 2 55,52 4,30 19 1039,48 80,43 26 1292,30 100 
2015 5 197,30 15,27 2 55,52 4,30 19 1039,48 80,43 26 1292,30 100 

 

 
            Tabela Nr 6 

Lokale socjalne 

Lata Stan dobry Stan średni Stan zły Razem 

Ilość 
miesz 
kań 

Pow. 
miesz 
kań 

% Ilo ść 
miesz 
kań 

Pow. 
miesz 
kań 

% Ilo ść 
miesz 
kań 

Pow. 
miesz 
kań 

% Ilo ść 
miesz 
kań 

Pow. 
miesz 
kań 

% 

2010 0   0   0   0   

2011 0   0   0   0   

2012 0   0   0   0   

2013 0   0   0   0   

2014 0   0   0   0   

2015 0   0   0   0   
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Rozdział II 

Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikaj ący ze stanu 
technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata 

 
1. Podstawą określania potrzeb remontowych modernizacja będą przeglądy 

techniczne  budynków. 
2.  Priorytet będą stanowiły remonty wynikające z wymogów bezpieczeństwa 

zagrożenia życia. 
3. W celu należytego utrzymania stanu technicznego posiadanych zasobów ustala 

się następujące priorytety działań remontowych, wynikające z analizy potrzeb: 
a) remont lokali w budynku przy ul. Szkolnej 34 w Jemielnicy, przy ul. 

Strzeleckiej 37 w Łaziskach 
b) przeglądy techniczne instalacji elektrycznej, odgromowej oraz stanu 

elementów konstrukcyjnych obiektów. 
c)  przeglądy urządzeń grzewczo-kominowych i wentylacyjnych. 
d) wymiana i remonty pokrycia dachowego. 
e) przebudowa kominów 
f)  roboty dekarsko-blacharskie 
g) wymiana stolarki drzwiowej i okiennej 

4. Zestawienie potrzeb remontowych w budynkach komunalnych : 
1. budynki stanowiące własność gminy  

 
     Tabela Nr 7 

Zestawienie potrzeb remontowych budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jemielnica  
Lp. Adres budynku Zakres prac 

1 Jemielnica ul. Szkolna 34 Remont parteru budynku na 2 lokale mieszkalne, wymiana dachu, 
instalacji elektrycznej, wod-kan, co, wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej 

2 Jemielnica ul. Wiejska 65 Wymiana dachu, kominy,  wymiana instalacji elektrycznej, wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie klatki schodowej,  

3 Łaziska ul. Strzelecka 37 Remont lokalu mieszkalnego na 2 mieszkania, wymiana instalacji 
elektrycznej, wod-kan, co, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
malowanie klatki schodowej, Prace kominiarskie i dekarskie  wg 
przeglądów 

4 Centawa ul. Powstańców Śl. 13 Wymiana dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana 
instalacji elektrycznej, malowanie klatki schodowej. Prace kominiarskie i 
dekarskie wg przeglądów 

 
2. budynek we współwłasności  

     Tabela Nr 8 
Zestawienie potrzeb remontowych budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jemielnica 

Lp. Adres budynku Zakres prac 
1 Gąsiorowice ul. Wolności 29 Prace kominiarskie, dekarskie  wg. przeglądów, wymiana stolarki    

okiennej , roboty malarskie 

 
 

5. Plan remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego budynków i 
lokali z podziałem na kolejne lata : 

 
      Tabela Nr  9 

Plan remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego budynków i lokali, 
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z podziałem na kolejne lata w tys. zł 
Rodzaje remontów 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Roboty ogólno-budowlane 350 250 150 50 50 50 

Pokrycia dachowe 130 100 200 21 21 21 
Instalacja elektryczna 27 6 6 5 5 5 

Kominy, piece 30 5 5 5 5 5 
Stolarka okienna i drzwiowa 30 30 30 10 10 10 

Instalacje wod. – Kan. 30 5 5 5 5 5 
Partycypacja w kosztach 
remontu cześci wspólnej 

3 4 4 4 4 4 

Razem 600 400 400 100 100 100 

 
 
 

Rozdział III 
Planowana sprzedaż lokali  mieszkalnych w latach 2010 – 2015 

 
W latach 2010-2015 nie planuje się  żadnej sprzedaży lokali. 
 
 
 

Rozdział IV 
Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżenia czynszu 

 
1. Polityka czynszowa gminy Jemielnica w latach 2010-2015 powinna zmierzać do 

zapewnienia samowystarczalności finansowej gospodarki mieszkaniowej. Należy 
dążyć do zminimalizowania dopłaty z budżetu gminy do utrzymania zasobu 
mieszkaniowego. Wpływy z czynszu stopniowo powinny pokrywać nie tylko 
koszty bieżącego utrzymania budynków, ale także zapewnić pozyskanie środków 
na remonty. 

2.  Dotychczasowa stawka bazowa czynszu wynosi 3,74 zł za jeden m2. 
3. Stawki czynszu za jeden m2 powierzchni użytkowej ustala Wójt Gminy. 
4.  Podwyższenie stawki czynszu może być dokonywane raz w roku, nie więcej 

jednak niż do 20% stawki bazowej za jeden m2. 
5. W związku z podwyższonym standardem, czynsz za najem lokali w budynku: 

Jemielnica ul. Szkolna 34, Łaziska ul. Strzelecka 37 wprowadza się wzrost 
czynszu do 25 % stawki bazowej za jeden m2. 

6. Stawki czynszu za lokale mieszkalne będą uwzględniać czynniki obniżające ich 
wartość użytkową z powodu braków budynku i lokalu urządzeń technicznych 
instalacji. 

7. Stawka czynszu za lokale socjalne nie może przekroczyć połowy stawki czynszu 
za lokale mieszkalne. 

8. Przyjmuje się następujące zmniejszenia i zwiększenia stawki bazowej czynszu, 
przyjmują za standard lokal wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, 
elektryczną, wodno-kanalizacyjną, łazienkę i WC, usytuowany  w budynku o 
średnim lub zadowalającym stanie technicznym : 

a) brak CO w lokalu powoduje obniżenie stawki bazowej czynszu o 10% 
b) brak łazienki, WC, w lokalu powoduje obniżenie stawki bazowej czynszu 

o 10 % 
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c) lokal mieszkalny znajdujący się w budynku przedszkola powoduje 
obniżenie stawki bazowej czynszu o 10 %. 

9. Czynniki obniżające stawki czynszu nie dotyczą czynszu za lokale socjalne. 
 

 Rozdział V 
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy 
 

1. Zarządzanie lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Jemielnica powierza się Wójtowi Gminy Jemielnica. 

2. W latach kolejnych nie przewiduje się zmiany w zakresie zarządzania. 
 
 

Rozdział VI 
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach 

 
1. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej gminy są: 

a) finanse budżetu gminy 
b) wpływy z czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe 

2. Stawka czynszu  na dzień 30.06.2010 wynosi za lokale mieszkalne 3,74 zł/m2, za 
lokal socjalny 0,93 zł/m2. Wartości te dają podstawę do dalszych kalkulacji 
dotyczących wpływów czynszowych w latach następnych. 
Przyjmując, że stawka czynszu będzie wzrastała do 20 % w stosunku rocznym 
przedstawia się kalkulacje poniżej: 

 
 
Tabela Nr 10 

Rok Lokale mieszkalne Rok Lokale socjalne 

20% Powierzchnia Wpływy 
rocznie 

20 % Powierzchnia Wpływy 
rocznie 

2009 3,74 1095 49143,60 2009 0,93 0 0 

2010 4,49 1095 58998,60 2010 1,12 0 0 

2011 5,39 1095 70824,60 2011 1,34 0 0 

2012 6,47 1095 85015,80 2012 1,61 0 0 

2013 7,76 1095 101966,40 2013 1,93 0 0 

2014 9,31 1095 122233,40 2014 2,32 0 0 

2015 11,17 1095 146773,80 2015 2,78 0 0 

 
3. W związku ze wzrostem standardu mieszkań w Jemielnicy przy ul. Szkolnej 34 

oraz w Łaziskach przy ul. Strzeleckiej 37  wprowadza się podwyżkę czynszu do 
25 % stawki bazowej. Przyjmując, że stawka czynszu będzie wzrastała do 25 % 
w stosunku rocznym przedstawia się kalkulację poniżej: 
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Tabela Nr 11 
Rok Lokale mieszkalne 

25 % Powierzchnia Wypływy rocznie 
2009 3,74 111,50 5004,12 

2010 4,67 197,30 11056,69 

2011 5,84 197,30 13826,78 

2012 7,30 197,30 17283,48 

2013 9,12 197,30 21592,51 

2014 11,40 197,30 26990,64 

2015 14,25 197,30 33738,30 

 
 

Rozdział VII 
Wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem na koszty bieżącej 

eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jemielnica  

 
    Tabela Nr 12 

Lp. Wydatki zwi ązane z 
utrzymaniem zasobu 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Koszty bieżącej eksploatacji 30.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 
2. Koszty remontów i modernizacji 600.000 400.000 400.000 100.000 100.000 100.000 
3. Koszty zarządu nieruchomością 

wspólną 
3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

 Razem 633.000 439.000 439.000 139.000 139.000 139.000 

 
 

Rozdział VIII 
Działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizacje  

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 
 

Za niezbędne uznaje się działania zmierzające do poprawy wykorzystania                         
i racjonalizacji gospodarowania zasobem gminy, a w szczególności do : 

1) zapewnienia regularnego i terminowego otrzymania należności z tytułu czynszu, 
2) sprawowanie bieżącego nadzoru nad terminowością regulowania opłat 

czynszowych oraz windykacja należności 
3)  weryfikacji umów najmu i wypowiedzeniu ich najemcom, którzy mają 

zaspokojone potrzeby mieszkaniowe poza zasobem gminy tj. jeżeli najemca nie 
zamieszkuje w lokalu dłużej niż 12 miesięcy albo przysługuje mu tytuł do innego 
lokalu w tej samej miejscowości lub pobliskiej pod warunkiem, że spełnia on 
warunki dla lokalu zamiennego 

4) wypowiadanie umów z innych przyczyn niż zostały określone w ustawie (o 
ochronie praw lokatorów) tj. wytoczenie powództwa o rozwiązanie stosunku 
prawnego i nakazie przez sąd opróżnienia lokalu, jeżeli strony nie osiągnęły 
porozumienia co do warunków i terminu rozwiązania tego stosunku 

5)  umożliwianie zamian mieszkań pomiędzy najemcami lokali komunalnych  
6) przeznaczenie w drodze adaptacji na mieszkania ;  lokale i budynki stanowiące 

własność gminy. 
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                                                                                                                   Załącznik Nr 2  
        do Uchwały Nr XXXIX/272/10   
                                                                                                  Rady Gminy Jemielnica  

                                                                                                 z dnia 17 września 2010 r.  
 
 

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Jemielnica 

 
 

Rozdział I 
 

Postanowienia wstępne 
 

§ 1 
 

1. Zasady regulują tryb wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Jemielnica  (zwanej dalej Gminą) oraz określa 
tryb zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i ustala kryteria wyboru osób, 
którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu. 

2. Gmina wykorzystując mieszkaniowy zasób zaspokaja potrzeby mieszkaniowe 
gospodarstw o niskich dochodach oraz zapewnia lokale socjalne i lokale 
zamienne. 

3. Wnioski o najem lokali mieszkalnych i socjalnych  są przyjmowane, 
rejestrowane i rozpatrywane w Urzędzie Gminy Jemielnica. 

4. Lokale mieszkalne i socjalne są przeznaczone dla osób i rodzin o niskich 
dochodach, pozostających w trudnych warunkach mieszkaniowych i będących 
członkami wspólnoty Gminy Jemielnica. 

 
 

Rozdział II 

Warunki zamieszkiwania kwalifikuj ące wnioskodawcę do ich poprawy 
 

§ 2 
 

1. Za trudne warunki mieszkaniowe kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy 
uważa się takie, w których na członka wieloosobowego gospodarstwa 
domowego przypada mniej niż 5,5 m2 w ogólnej powierzchni pokoi lub 10 m2 
w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego. 

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. 

3. Pozbawionych mieszkań w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru. 
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Rozdział III 

Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy 
najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego 

 
§ 3 

Pierwszeństwo w wynajmowaniu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony  
przysługuje osobom pełnoletnim i nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i 
oprócz warunków określonych w § 2, spełniają poniższe warunki:  

1) które utraciły mieszkanie w skutek zdarzeń losowych, 
2) posiadającym tytuł prawny do lokalu mieszkalnego i zamieszkującym w 

budynku podlegającym rozbiórce w związku z inwestycjami Gminy Jemielnica, 
3) nie mogą zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych w inny sposób.  
4)  mają złe warunki mieszkaniowe i  przebywają na terenie Gminy Jemielnica, 
5) nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, a w przypadku 

małżonków żadnemu z nich nie przysługuje taki tytuł, 
6)  są wychowankami opuszczającymi Dom Dziecka lub inna placówkę 

opiekuńczo- wychowawczą i nie posiadającymi warunków materialnych do 
uzyskania mieszkania we własnym zakresie oraz możliwości powrotu do 
poprzedniego miejsca zamieszkania pod warunkiem złożenia wniosku o 
przydział lokalu w okresie do 36 miesięcy , do dnia uzyskania pełnoletniości, 

7) występującymi z wnioskiem o zamianę dotychczas zajmowanego lokalu na 
inny, 

8) zamieszkujących w lokalach przeznaczonych do sprzedaży , o ile nie 
skorzystały z prawa pierwokupu, 

 
 

§ 4 
 

1. Pierwszeństwo w wynajmowaniu lokali socjalnych przysługuje osobom, które 
złożą wniosek wg. wzoru stanowiącego załącznik do niniejszych zasad, nie 
mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i oprócz warunków określonych 
w § 2 , spełniają poniższe warunki: 

a)  bezdomne, 
b) opuszczające zakład karny, których ostatnim miejscem zameldowania na 

pobyt stały  przez okres co najmniej 3 lat był teren Gmina Jemielnica, 
c) nabyły prawo do ubiegania się o najem lokalu socjalnego na podstawie 

prawomocnego orzeczenia sadowego, 
d) nie mogące zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych w inny sposób, 
e) występuje przemoc, alkoholizm lub narkomania w rodzinie, 

potwierdzona  
odpowiednimi dokumentami. 

 
2. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na okres co najmniej jednego 

roku, lecz nie dłużej niż trzy lata. 
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Rozdział IV 

Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem 
lokalu na czas nieoznaczonymi lokalu socjalnego oraz wysokość dochodu 
gospodarstwa domowego uzasadniająca zastosowanie obniżek czynszu 

 
 

§ 5 
 

1. W przypadku  umów najmu lokali mieszkalnych niskimi dochodami są dochody 
w gospodarstwie domowym, w którym na jednego członka gospodarstwa 
domowego przypada nie więcej niż: 

a) 150 %  najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych 
b) 200 %  najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych 

2. W przypadku umów najmu lokali socjalnych 
a) 80 % najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych 
b) 100 % najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych 

3. Niskimi dochodami uzasadniającymi zastosowanie obniżek czynszu są 
dochody, gdzie na jednego członka gospodarstwa domowego przypada nie 
więcej niż: 

a) 80 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym 
b) 100 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym. 

4. Dochód oznacza sumę dochodów brutto wszystkich członków gospodarstwa 
domowego wnioskodawcy, osiągniętych w okresie sześciu miesięcy 
poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu, w przeliczeniu na 
jednego członka gospodarstwa domowego. 

5. . Do dochodu nie wlicza  się zasiłków okresowych, jednorazowych świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej( świadczenia celowe), zasiłków 
pielęgnacyjnych, pomocy materialnej dla uczniów, dodatku z tytułu urodzenia 
dziecka, dodatku mieszkaniowego. 

6. Dla osób ubiegających się o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu z powodu 
utraty tytułu prawnego z przyczyn wymienionych w art. 11 ust. 2 pkt. 2 ustawy 
( została wypowiedziana umowa najmu lub orzeczona eksmisja z lokalu), 
dochód miesięczny przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego 
z wszystkich źródeł, w okresie sześciu miesięcy  poprzedzających datę złożenia 
wniosku nie może przekraczać 200 % najniższej emerytury w gospodarstwie 
wieloosobowym i 250 % najniższej emerytury w gospodarstwie 
jednoosobowym. 
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Rozdział V 

Warunki dokonywania  zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego 

zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach 
 
 

§ 6  
 

1. Gmina może wyrazić zgodę na zamianę lokali mieszkalnych należących do 
gminnego zasobu mieszkaniowego oraz zamianę pomiędzy najemcami lokali 
wchodzących w skład tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych 
zasobach, na podstawie pisemnych wniosków.   

2. Warunkiem dokonania zamiany jest uregulowanie zaległych należności z tytułu 
najmu wobec wynajmującego. 

3. Najemcy lokali składają oferty zamian, na podstawie których prowadzi się 
katalog zamian. 

4. Gmina może zaproponować zamianę lokalu najemcy zalęgającemu z opłatami 
za lokal przed wypowiedzeniem umowy najmu, bądź byłemu najemcy przed 
wszczęciem postępowania sądowego o wydanie lokalu, wskazując oferenta 
ujętego w katalogu zamian. Warunkiem dokonania zamiany jest uregulowanie 
wobec Gminy zaległych opłat. 

5. Gmina może wyrazić zgodę na zamianę lokalu mieszkalnego, zajmowanego 
przez osobę, przeciwko której uzyskano orzeczenie sądu o wydaniu lokalu, 
wskazując oferenta ujętego w katalogu zamian, który zajmuje lokal o 
standardzie lokalu socjalnego. Warunkiem dokonania zamiany jest 
uregulowanie wobec Gminy zaległych opłat. 

6. Zamiana nie może być dokonana na lokale wolne pozostające w dyspozycji 
Gminy, za wyjątkiem zamian lokali w budynkach wyłączonych ze sprzedaży na 
lokale znajdujące się w budynkach przeznaczonych do sprzedaży oraz zamian o 
których mowa w § 6. 

7.  Koszty związane z remontem lokali stanowiących przedmiot zamiany 
obciążają przyszłych najemców. 

8. Zamiana lokalu nie może być dokonana w przypadku, gdy zamiana ta 
spowodowałaby naruszenie obowiązujących przepisów lub istotne pogorszenie 
warunków mieszkaniowych osób zajmujących cześć lokalu nie objętego 
zamianą ( lokale niesamodzielne). 

9. Zamianie pomiędzy najemcami nie podlegają lokale socjalne. 
 

§ 7 
 

1) Gmina może zaproponować najemcy przed wypowiedzeniem umowy najmu 
zamianę lokalu na inny w przypadku, gdy najemca używa lokalu w sposób 
sprzeczny z umowa, niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbując 
obowiązki, dopuszcza się powstania szkód, lub niszczy urządzenia 
przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w 
sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu. 
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2) Na wniosek najemcy Gmina może wyrazić zgodę na zamianę lokalu na inny 
lokal o mniejszej powierzchni użytkowej, w przypadku gdy: 

a) dotychczas zajmowany lokal nie kwalifikuje tego najemcy do otrzymania 
dodatku mieszkaniowego ze względu na ponadnormatywną 
powierzchnię użytkową, 

b) najemca ubiega się o zamianę na lokal o niższym standardzie. 
3) Gmina zobowiązana jest do zawierania umów najmu lokali zamiennych z 

osobami uprawnionymi w przypadkach gdy: 
a) zajmują lokale w budynkach przeznaczonych do modernizacji lub 

remontu, jeżeli rodzaj prowadzonych robót tego wymaga, 
b) utracili mieszkanie wskutek katastrofy budowlanej, pożaru lub klęski 
żywiołowej, 

c) zajmują lokale w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, lokale o złym 
stanie 
technicznym nie nadające się na stały pobyt ludzi, lokale, których 
funkcja użytkowa ulega zmianie, bądź ulega zmianie funkcja budynku, 
w którym ten lokal się znajduje.  

4)  W przypadkach, o których mowa w ust. 3 lit. a), c), Wójt sporządza wykaz 
osób uprawnionych do zawarcia umowy na lokal zamienny, określając 
kolejność zawierania tych umów. 

 

Rozdział VI 
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali mieszkalnych na czas 

nieoznaczony i  lokali socjalnych oraz sposób poddawania tych spraw kontroli 
społecznej 

 
§ 8 

 
1. Wynajęcie lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego 

każdorazowo  poprzedza złożenie wniosku mieszkaniowego wypełnionego i 
potwierdzonego przez wyszczególnione w nim jednostki wraz z oświadczeniem 
wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na gromadzenie, przetwarzanie i opublikowanie 
danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 ze zmianami) oraz pozyskanie przez Gminę 
dodatkowych informacji o ich sytuacji rodzinnej i socjalnej.  

      Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszych zasad. 
2. W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny wzywa się pisemnie wnioskodawcę 

do jego uzupełnienia wyznaczając dodatkowy 7 dniowy termin. 
3. Niedotrzymanie terminu wskazanego w ust. 3 powoduje pozostawienie wniosku 

bez rozpatrzenia chyba, że wnioskodawca powiadomi Wójta o uzupełnieniu 
dokumentów w późniejszym terminie, nie dłuższym niż 14 dni od daty doręczenia 
wezwania o którym mowa w ust. 3. 

4. Warunki mieszkaniowe stanowiące podstawę złożenia wniosku, oceniane są na 
podstawie dostarczonej dokumentacji oraz przeprowadzonej przez Komisję wizji 
lokalowej.  
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Uniemożliwienie przez wnioskodawcę dokonania wizji bądź stwierdzenie podczas 
wizji lokalowej, iż wniosek nie spełnia kryteriów określonych niniejsza uchwałą, 
jest podstawa do odrzucenia wniosku. 

5. Wniosek osoby pozbawionej wolności rozpatrywany jest po zakończeniu okresu 
odosobnienia. 

6. 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. 

7. Kontrolę nad trybem rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali 
sprawuje Komisja Mieszkaniowa powołana przez Radę Gminy Jemielnica w 3 – 
osobowym składzie. 

8. Osoby z którymi ma być zawarta umowa najmu lokalu mieszkalnego lub 
socjalnego są ujmowane na listy , które są opiniowane przez Komisję 
Mieszkaniową.  

9. Listy podlegają ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędy Gminy Jemielnica przez 
okres dwóch tygodni  od dnia ich sporządzenia. 

 

Rozdział VII 
Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym 

przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły  po śmierci najemcy 
 

§ 9 
 

Z osobami, które zamieszkiwały wspólnie z najemcą i nie wstąpiły z mocy prawa w stosunek 
najmu po opuszczeniu lokalu przez najemcę lub po jego śmierci, można zawrzeć umowę 
najmu lokalu mieszkalnego w którym zamieszkują, jeżeli przemawiają za tym zasady 
współżycia społecznego, a osoby te spełniają  następujące warunki: 

1) zamieszkiwały stale z najemcą co najmniej 5 lat poprzedzających datę opuszczenia 
przez niego lokalu,  

2) nie posiadają  tytułu prawnego do innego lokalu,  
3) nie mogą uzyskać umowy najmu lokalu osoby posiadające tytuł prawny do innego 

lokalu mieszkalnego, budynku lub jego cześci oraz których dochód przekracza 
kryterium określone w rozdziale IV niniejszych zasad. 

 
Rozdział VII 

Kryteria oddawania w najem  lokali 
o powierzchni użytkowej powyżej 80 m2 

 
§ 10 

 
1. Lokale mieszkalne, których powierzchnia użytkowa przekracza 80 m2 oddawane 

są w najem w pierwszej kolejności dla rodzin wieloosobowych na zasadach 
określonych w niniejszej uchwale. 

2. W przypadku braku osób, o których mowa w ust.1 wynajęcie lokalu mieszkalnego, 
którego powierzchnia użytkowa przekracza 80 m2, może nastąpić w drodze 
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przetargu pisemnego lub lokal taki może zostać przeznaczony do sprzedaży w 
drodze przetargu. 

3. Zasady i regulamin przeprowadzania przetargu na najem lokalu mieszkalnego o 
powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 określa Wójt w drodze zarządzenia. 

4. Sprzedaż lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 
najemcom, z którymi zawarto umowę najmu w trybie określonym w ust. 2 i 3 może 
nastąpić nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia zawarcia umowy najmu. 
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                                                                                                                   Załącznik  
       do Zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego  
zasobu Gminy Jemielnica 

 
 

W N I O S E K 
o przydział lokalu mieszkalnego 

 
Wnioskodawca_________________________________________ rok ur. __________ 
 
Adres zamieszkania _____________________________________________________ 
 
Adres dla korespondencji ________________________________________________ 
 
Proszę o przydzielenie lokalu mieszkalnego dla mnie i dla niżej wymienionych osób: 
 
l.p. Nazwisko i imię  

 
Rok 
urodzenia 

Stosunek do 
wnioskodawcy 

Uwagi 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7     
8.     
9.     
10.     
 
Świadomy o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego za składanie 
nieprawdziwych zeznań oświadczam, że żaden z członków w/w gospodarstwa 
domowego 

1) nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub domu.  
2) posiada tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego lub domu.  
3) nie pozbył się tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub domu w okresie 60 

miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku  
4) pozbył się tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub domu w okresie 60 

miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku  
 
 
 
 ________________________________________________ 
prawdziwość danych potwierdzam własnoręcznym popisem 
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1. Zamieszkuję w lokalu  _____________________________________________ 
      (adres) 
 

a) posiadając tytuł prawny do tego lokalu 
b)  na prawach sublokatora 
c) w charakterze członka rodziny najemcy, właściciela lokalu domku 

jednorodzinnego 
w którym : 
Najemcą - właścicielem jest 
_____________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________ 
 
Stopień pokrewieństwa__________________________________________________  
 

2. Wspólnie z najemcą – właścicielem  zamieszkuje stale w lokalu łącznie __osób 
 
L.p. Nazwisko i imię Stopień 

pokrewieństwa 
Uwagi 

 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
 

                    (potwierdza ewidencja ludności) 
 

3. Zajmowane obecnie mieszkanie jest w dyspozycji zarządzie)_______________  
________________________________________________________________ 

 
4. Opis mieszkania (wypełnia właściciel lub zarządca lokalu): 

a) liczba pokoi ____________  w tym :  o powierzchni: I ________ m2,      
II ________ m2, III __________ m2,  IV ___________ m2, V ______m2  

b) kuchnia o powierzchni ________________m2  oraz łazienka, ubikacja, 
przedpokój, 

c) łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi ____________ m2 ; w tym 
pokoi ______________m2 

 
d) powierzchnia pokoi przypadająca na osobę w lokalu wynosi: ______m2 
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e) lokal wyposażony jest w następujące instalacje i urządzenia techniczne: 
- wodno-kanalizacyjna, 
- elektryczna, 
- co /piece  
- gazowa, 
- łazienka, 
- w/c w lokalu, poza lokalem, 

 
 
 Data  ______________       ______________________________
                          (podpis i pieczęć zarządcy lub właściciela) 
 

5. Lokal, w którym zamieszkuję nie spełnia wymogów pomieszczeń 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi a mianowicie: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
co potwierdzam załączonym zaświadczeniem zarządcy (dysponenta lokalu). 

 
6. Informuję, że w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenie wniosku 

dochody moje i wymienionych niżej członków rodziny wynoszą / dotyczy osób 
ubiegających się o przydział/, co potwierdzam załączonym zaświadczeniem: 

 
Uwaga: 
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu 
składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych            
w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów 
uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków 
pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych    
i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego. Obowiązuje dochód za 
okres 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku  
 
L.p. Nazwisko i imię wnioskodawcy i 

pozostałych członków 
gospodarstwa 
domowego 
 

Miejsce pracy, 
nauki 

Łączny dochód 
za okres  6 
miesięcy 
poprzedzających 
datę złożenia 
wniosku 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
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7. Średni dochód miesięczny na członka gospodarstwa domowego wynosi: 
 

 
 

8. Zamieszkuję stale w Gminie Jemielnica od roku._________________________             
9. Uzasadnienie wniosku: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  
 

10. Oświadczam i przyjmuję do wiadomości że jestem zobowiązany/a do 
przedłożenia w tut. Urzędzie aktualnego zaświadczenia o dochodach moich i 
pozostałych członków mojej rodziny za okres 6 miesięcy poprzedzających datę 
weryfikacji wniosku. 

 
11. Pouczony o odpowiedzialności karnej z art.233 Kodeksu karnego za składanie 

nieprawdziwych zeznań oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe. 
 
 

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i opublikowanie danych osobowych, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. 
U. z 2002 roku Nr 101, poz.926 z póź. zm.) w celu realizacji wniosku o przydział 
lokalu mieszkalnego. 
 
                                                                                                                                             
_______________                                   _____________________________________ 
(data)      (prawdziwość danych potwierdzam 
                                      własnoręcznym podpisem)  
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Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej dot. warunków zamieszkiwania, sytuacji 
rodzinnej, bytowo-materialnej – potwierdzona wywiadem środowiskowym: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
_____________________________ 
(data i  podpis Kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej) 

 
 
 


