
Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr VII/ 72 /2007  
Rady Gminy Pawłowice  
z dnia  22.06.2007 r. 

 
Tryb rozpatrywania i kwalifikowania wniosków o naje m lokalu mieszkalnego. 

 
1. Wnioski mieszkaniowe o wynajem lokali i zamianę na inny lokal wchodzący w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy złoŜone w Urzędzie Gminy w Pawłowicach w okresie 
od stycznia do grudnia danego roku podlegają rozpatrzeniu na rok następny. 

2. Wnioski o wynajem lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Pawłowice podlegają weryfikacji pod 
względem miejsca zameldowania na pobyt stały wnioskodawcy w Gminie Pawłowice.                W 
przypadku braku stałego zameldowania weryfikacji podlega udokumentowany 3 letni okres:  
zamieszkiwania na terenie Gminy Pawłowice lub okres zameldowania na pobyt czasowy na terenie 
gminy Pawłowice. 

3. Zweryfikowane z miejsca zameldowania lub zamieszkania wnioski poddawane są wstępnej ocenie 
w celu ustalenia czy warunki mieszkaniowe i dochodowe wnioskodawcy uprawniają go do ubiegania 
o najem lokalu mieszkalnego lub socjalnego albo zamianę. 

4. Ocena warunków mieszkaniowych i dochodowych dokonywana jest przez pracowników OPS 
Pawłowice na podstawie ustaleń z przeprowadzanych wizji w terenie, w których mogą uczestniczyć 
przedstawiciele Komisji Mieszkaniowej oraz pracownicy Urzędu Gminy   
w Pawłowicach. 

5. Dla prawidłowej oceny warunków mieszkaniowych i dochodowych wymagane jest zbadanie sytuacji 
obojga współmałŜonków.  

6. Urząd Gminy w Pawłowicach powiadamia pisemnie zainteresowanego o wyniku wstępnej weryfikacji 
i trybie rozpatrywania wniosku. 

7. Wnioski mieszkaniowe, które zostały pozytywnie zweryfikowane podlegają opiniowaniu przez 
Komisję Mieszkaniową co najmniej raz na kwartał.  

8. Komisja wyraŜa swoją opinię wskazując spośród osób ubiegających się o najem lokali te osoby, 
które z uwagi na trudne warunki mieszkaniowe lub inne waŜne względy społeczne powinny 
otrzymać lokal w pierwszej kolejności. 

9. Spośród wniosków zaopiniowanych pozytywnie, którym Komisja Mieszkaniowa przyznała prawo 
otrzymania lokalu mieszkalnego lub socjalnego względnie zamiany, Komisja sporządza roczne 
projekty listy osób uprawnionych do najmu lub zamiany. 

10. Ostatecznej kwalifikacji dokonuje Wójt Gminy Pawłowice po zasięgnięciu opinii Komisji 
Mieszkaniowej. 

11. Listy o których mowa w pkt. 9 sporządza się do końca stycznia kaŜdego roku. 
12. Listy o których mowa w pkt. 9 zostają podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pawłowicach na okres jednego miesiąca z informacją  
o moŜliwości składania uwag, zastrzeŜeń i odwołań.   

13. Osoby z listy roku poprzedniego, które nie otrzymały mieszkania, są umieszczane na listę          w 
roku następnym na pierwszych pozycjach. 

14. Umieszczenie na liście nie rodzi dla Gminy Pawłowice zobowiązania do zawarcia umowy najmu. 
15. Realizacja listy jest uzaleŜniona od ilości wolnych lokali. 
16. Kryteria uchwały dotyczące najmu muszą być spełnione równieŜ w chwili otrzymania skierowania do 

zawarcia umowy najmu lokalu. 
17. Oświadczenie przez wnioskodawcę nieprawdy lub zatajenie danych dotyczących jego sytuacji 

mieszkaniowej i materialnej skutkuje odstąpieniem od realizacji jego wniosku. 
18. Osoby umieszczone na listach przydziału i zamian lokali mieszkalnych, które dwukrotnie  odmówią 

zawarcia umowy najmu wskazanego lokalu zostają skreślone z listy.        
 
 

 


