
Uchwała Nr   VII / 72 / 2007   
Rady Gminy Pawłowice  

z dnia 22 czerwca 2007r.  

w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wc hodz ących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Pawłowice 

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. ,nr 31, poz.266 z 
późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. , nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej 

 
 Rada Gminy Pawłowice 

uchwala: 

§ 1 

Artykuły powołane w uchwale  bez bliŜszego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia  
21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego, zwanej dalej ustawą.  

§ 2 

1.Uchwała ma zastosowanie do mieszkaniowego zasobu gminy, o którym mowa w art. 20 ustawy. 
2.Postanowienia niniejszej uchwały mają takŜe zastosowanie do lokali nie stanowiących mieszkaniowego 

zasobu gminy, jeŜeli znajdują się w nieruchomościach oddanych, bądź będących w faktycznym 
zarządzie gminy.  

§ 3 

Rada Gminy Pawłowice zobowiązuje Wójta Gminy Pawłowice do tworzenia mieszkaniowego zasobu 
gminy, w tym zasobu lokali socjalnych. 

 § 4 

1. Wójt Gminy Pawłowice opracowując projekty planów gospodarczych uwzględnia zadania gminy       z 
zakresu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Gminy Pawłowice. 

2. Wójt Gminy Pawłowice gospodarując mieniem gminy tworzącym zasób mieszkaniowy obowiązany jest 
dbać o jego utrzymanie w takiej wielkości, która umoŜliwi zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej mieszkaniowej oraz realizację zadań określonych ustawą. 

§ 5 

Kierując się zasadami racjonalnej gospodarki mieszkaniowej Rada Gminy Pawłowice wyodrębnia       z 
zasobu mieszkaniowego lokale:  
- przeznaczone na cele inne niŜ mieszkaniowe, 
- przeznaczone na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób uprawnionych do wynajmu lokalu na 

czas nie oznaczony oraz lokalu socjalnego,  
- o powierzchni uŜytkowej przekraczającej 80 m2, przeznaczone do wynajmu w zamian za czynsz 

ustalony w drodze przetargu publicznego, 
- przeznaczone na lokale zamienne. 

 



 

§ 6 

1. Wynajmującym jest gmina reprezentowana przez podmiot upowaŜniony przez Wójta Gminy Pawłowice 
pełniący funkcję zarządcy tj. Gminny Zespół Komunalny w Pawłowicach. 

2. Nawiązanie stosunku najmu następuje w formie pisemnej umowy zawartej pomiędzy osobą najemcy, a 
wynajmującym (zarządcą), na podstawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 
wydanego przez Urząd Gminy Pawłowice lub z wyroku sądowego ustalającego wstąpienie w stosunek 
najmu.   

3. Najemcą w rozumieniu uchwały jest osoba zajmująca lokal naleŜący do mieszkaniowego zasobu gminy. 

   § 7 

1. Lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy wynajmuje się mieszkańcom Gminy 
Pawłowice, którzy zamieszkują na terenie gminy co najmniej trzy ostatnie lata, nie mają zaspokojonych 
potrzeb mieszkaniowych i spełniają kryteria określone w § 9 niniejszej uchwały. 

2. W wyjątkowych przypadkach Wójt Gminy Pawłowice po pozytywnej opinii komisji mieszkaniowej moŜe 
udzielić zgody na zawarcie umowy najmu z innymi osobami niŜ określone w ust. 1, o ile jest to 
uzasadnione względami społecznymi.    

§ 8 

Przez mieszkańców Gminy Pawłowice nie mających zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych rozumie się: 
- osoby zamieszkujące w lokalach nie nadających się na stały pobyt ludzi lub osoby, które utraciły 

swoje miejsce zamieszkania w wyniku zdarzenia losowego (poŜar, klęska Ŝywiołowa, katastrofa 
budowlana), 

- osoby zamieszkujące w lokalu, w którym na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niŜ 
5m2 powierzchni mieszkalnej (łączna powierzchnia pokoi), 

- osoby zamieszkujące w lokalach nie spełniających warunków technicznych dla pomieszczeń 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi, 

- osoby opuszczające domy dziecka, rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze, 
- osoby zagroŜone bezdomnością po uzyskaniu pełnoletniości, 
- osoby będące w szczególnie trudnych sytuacjach, które udokumentują brak moŜliwości 

zamieszkiwania w dotychczasowym miejscu.   

 § 9 

1. Lokale mieszkalne wynajmuje się osobom nie mających zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, 
których średni dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym w okresie 3 miesięcy 
poprzedzających datę rozpatrywania wniosków nie przekracza:  

- w gospodarstwie jednoosobowym – 150% najniŜszej emerytury brutto, 
- w gospodarstwie wieloosobowym – 100% najniŜszej emerytury brutto na jedną osobę. 
2.Lokale socjalne wynajmuje się osobom nie mającym zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, których 

dochód w okresie 3  miesięcy poprzedzających  zawarcie umowy najmu  nie przekracza: 
- w gospodarstwie jednoosobowym – 90% najniŜszej emerytury brutto, 
- w gospodarstwie wieloosobowym – 50% najniŜszej emerytury brutto na jedną osobę. 
3.Za dochód w rozumieniu niniejszej uchwały przyjmuje się definicję dochodu zamieszczoną  

w ustawie o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r. (Dz. U. Nr 71, poz.  734    
z późn. zm.).  

4.Kryterium trudnych warunków materialnych tj. osiągania niskich dochodów nie dotyczy osób, które: 
- wskutek klęski Ŝywiołowej bądź katastrofy budowlanej pozbawione zostały mieszkania, 
- z mocy wyroków sądowych są uprawnione do otrzymania lokalu socjalnego lub zamiennego, 
- zawarły umowę najmu na czas nie oznaczony, a mieszkające w budynkach stanowiących własność 

gminy przeznaczonych do rozbiórki czy modernizacji wymagające opróŜnienia, 
- zamieszkują w lokalach usytuowanych w gminnych budynkach oświatowych. 



5.W razie wystąpienia raŜących dysproporcji między wysokością dochodu udokumentowaną przez 
wnioskodawcę i członków jego rodziny ubiegających się o wynajem lokalu mieszkalnego,                  a 
rzeczywistą sytuacją majątkową Wójt Gminy Pawłowice moŜe odmówić zakwalifikowania      
wnioskodawcy do wynajmu lokalu mieszkalnego. 

 

§ 10 

1.Uprawnionymi do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego są osoby: 
- które utraciły lokal wskutek klęski Ŝywiołowej, katastrofy lub poŜaru, 
- z którymi zawarto umowy najmu na czas nie oznaczony i mieszkają w budynkach stanowiących 

własność gminy przeznaczonych do rozbiórki, remontu i modernizacji wymagających opróŜnienia 
niektórych  bądź wszystkich lokali,  

- zobowiązane do opróŜnienia lokalu stanowiącego mieszkaniowy zasób gminy Pawłowice 
wymagającego koniecznej naprawy na czas nie dłuŜszy niŜ rok, 

- pozostające w lokalu usytuowanym w gminnych budynkach placówek oświatowych.    
2.Dla celów porządkowych sporządza się wykaz osób, z którymi naleŜy zawrzeć umowy o najem lokalu 

zamiennego. 
3.W przypadku katastrofy budowlanej, klęski Ŝywiołowej – zawarcie umowy o najem lokalu zamiennego 

następuje poza kolejnością określoną w wykazie, o którym mowa w § 10 pkt. 2.     

§ 11 

1.Pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego posiadają osoby: 
- które utraciły lokal wskutek klęski Ŝywiołowej, katastrofy lub poŜaru, 
- zobowiązane do opróŜnienia zajmowanego dotychczas lokalu, jeŜeli sąd w wyroku eksmisyjnym 

przyznał im prawo do lokalu socjalnego,  
- nie mające zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, o których mowa w § 8 i spełniające kryterium 

niskich dochodów określonych w § 9. 
2.W wyjątkowych przypadkach Wójt Gminy Pawłowice po pozytywnej opinii komisji mieszkaniowej moŜe 

udzielić zgody na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego z pominięciem osób określonych § 11 w pkt. 
1, o ile jest to uzasadnione względami społecznymi.    

3.Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na 1 rok, umowa moŜe być przedłuŜona na okres następny, 
jeŜeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie umowy. MoŜna odmówić 
przedłuŜenia umowy jeŜeli najemca nie wywiązywał się z postanowień poprzednio zawartej umowy 
najmu lokalu socjalnego oraz nie przestrzegał „Regulaminu porządku domowego” stanowiącego 
załącznik nr 3 niniejszej uchwały.   

4.Przy zawieraniu umów najmu lokalu socjalnego stosuje się zasadę ogólną: powierzchnia lokalu powinna 
być dostosowana do liczby osób, które mają w tym lokalu zamieszkać.      

§ 12 

1. Umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony zawiera się w pierwszej kolejności            z 
osobami, które: 

- utraciły swoje miejsce zamieszkania w zasobie gminy w wyniku zdarzenia losowego,  
- zmuszone są opróŜnić lokal w zasobie gminy na skutek konieczności przeprowadzenia rozbiórki 

budynków,     
- nie mają zaspokojonych potrzebach mieszkaniowych, o których mowa w § 8 i spełniają kryterium 

niskich dochodów określonych § 9. 
2.W wyjątkowych przypadkach Wójt Gminy Pawłowice po pozytywnej opinii komisji mieszkaniowej moŜe 

udzielić zgody na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego z pominięciem osób określonych § 12 w pkt. 
1, o ile jest to uzasadnione względami społecznymi.    

3.W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się moŜliwość zawarcia umów najmu           z 
osobami bliskimi najemcy, tj. małŜonkiem, dziećmi najemcy i współmałŜonka, osobami wobec których 
najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych oraz osobą, która pozostawała faktycznie we 



wspólnym poŜytku z najemcą, a takŜe z rodzicami i dziadkami najemcy lub współmałŜonka 
pozostawionymi w lokalu opuszczonym przez najemcę, jeśli na stałe zamieszkiwały  z najemcą przez 
okres nie krótszy niŜ dwa lata do rozwiązania stosunku najmu  i jeśli nie mają moŜliwości zamieszkania 
z nim lub zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w inny sposób.      

4.Dopuszcza się równieŜ moŜliwość zawarcia umów najmu z osobami, które nie wstąpiły z mocy prawa w 
stosunek najmu, tj. rodzicami i dziadkami najemcy lub współmałŜonka pozostałymi   
w lokalu po śmierci najemcy, jeśli na stałe zamieszkiwały z najemcą przez okres nie krótszy niŜ dwa lata 
od śmierci najemcy i jeśli nie mają moŜliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych   w inny sposób. 

5.Przy zawieraniu umów najmu lokalu mieszkalnego na czas nie oznaczony stosuje się zasadę ogólną: 
standard wynajmowanego lokalu powinien być dostosowany do moŜliwości finansowych najemcy, a 
powierzchnia dostosowana do liczby osób, które mają w tym lokalu zamieszkać.   

6.Ustala się następujące moŜliwe obniŜki czynszów dla najemców umów najmu lokali mieszkalnych 
zawartych na czas nieoznaczony:  

a)obniŜka czynszu do 20% dla najemców, których średni dochód na jedną osobę w gospodarstwie 
domowym w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę rozpatrywania wniosków  nie przekracza:  
- w gospodarstwie jednoosobowym – 110% najniŜszej emerytury brutto, 
- w gospodarstwie wieloosobowym – 70% najniŜszej emerytury brutto na jedną osobę. 
b)obniŜka czynszu do 30% dla najemców, których średni dochód na jedną osobę w gospodarstwie 
domowym w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę rozpatrywania wniosków nie przekracza:  
- w gospodarstwie jednoosobowym – 100% najniŜszej emerytury brutto, 
- w gospodarstwie wieloosobowym – 60% najniŜszej emerytury brutto na jedną osobę. 

§ 13 

Lokale mieszkalne o powierzchni uŜytkowej przekraczającej 80 m2  oddaje się w najem za zapłatą czynszu 
ustalonego w drodze przetargu.   

§ 14 

1.Lokal wchodzący do zasobu mieszkaniowego gminy moŜe być przedmiotem zamiany na inny lokal 
wolny wchodzący do zasobu gminy lub znajdujący się w budynku pozostającym we władaniu gminy.  

2.Zamiana taka polega na dostarczeniu przez gminę lokalu w zamian za lokal dotychczas zajmowany 
przez najemcę. 

3.Wnioskodawcy ubiegający się o zamianę lokalu na inny większy wchodzący w skład mieszkaniowego 
zasobu gminy muszą spełniać kryterium niskich dochodów określonych w § 9.      W wyjątkowych 
przypadkach Wójt Gminy Pawłowice po pozytywnej opinii komisji mieszkaniowej moŜe udzielić zgody na 
pominięcie kryterium niskich dochodów określonych w § 9 o ile jest to uzasadnione względami 
społecznymi. 

4.Decyzje w sprawie zamiany na lokal równorzędny lub mniejszy podejmuje Wójt Gminy Pawłowice. 
5.Lokal wymieniony w § 14 w pkt. 1 moŜe być takŜe przedmiotem wzajemnej zamiany pomiędzy osobami 

zainteresowanymi na inny lokal bez względu na to, czyją własność stanowi za zgodą właścicieli lokalu. 
6.Zamiana lokali odbywa się na wniosek osób zainteresowanych posiadających tytuł prawny do 

zajmowania lokalu po uzyskaniu zgody Wójta Gminy Pawłowice wyraŜonej na piśmie. Zgoda na 
zamianę nie zostanie wyraŜona, jeŜeli w jej wyniku lokal wchodzący w skład zasobu gminy lub 
pozostający w jej władaniu musiałby zostać zajęty przez osoby, które nie opłacają czynszu, naruszają 
postanowienia „Regulaminu porządku domowego” albo jeśliby w wyniku zamiany nastąpiło zbytnie 
zagęszczenie lokalu.  

   MoŜna teŜ odmówić zgody na zamianę w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.      

§ 15 

Tryb rozpatrywania i kwalifikowania wniosków o najem lokalu mieszkalnego stanowi załącznik nr 1  
do niniejszej uchwały. 

§ 16 



1.Komisja mieszkaniowa powołana przez Radę Gminy Pawłowice opiniuje wnioski skierowane  
do wynajmu lokalu, do którego zastosowanie mają postanowienia niniejszej uchwały oraz wniosków  o 
zamianę mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 

2.Skład komisji mieszkaniowej powołuje i odwołuje Rada Gminy Pawłowice.   

§ 17 

1.Tryb pracy komisji mieszkaniowej określa „Regulamin trybu pracy komisji mieszkaniowej”  stanowiący 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

2.Z przebiegu posiedzenia sporządzany jest protokół, który podpisuje przewodniczący.  

§ 18 

Integralną częścią niniejszej uchwały stanowi: 
- Załącznik Nr 1 -Tryb rozpatrywania i kwalifikowania wniosków o najem lokalu mieszkalnego.  
- Załącznik Nr 2 -Regulamin trybu pracy komisji mieszkaniowej.   
- Załącznik Nr 3 -Regulamin porządku domowego.   

§ 19 

1.Postanowienia niniejszej uchwały nie mają zastosowania do lokali znajdujących się w obiektach szkół, 
przedszkoli. 

2.Decyzje w sprawie wynajmu mieszkań w wyŜej wymienionych obiektach podejmuje Wójt Gminy 
Pawłowice.  

§ 20 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

§ 21 

Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/418/2002 Rady Gminy Pawłowice z dnia 12 kwietnia 2002r.  w sprawie 
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pawłowice.  

§ 22 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem  podjęcia. 
 


