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UCHWAŁA NR XVI.218.2020 

RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

z dnia 18 grudnia 2020 r. 

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Biała 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 oraz 1378) oraz 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 2020 r. poz. 611)  Rada Miejska w Białej 
uchwala co następuje: 

Postanowienia ogólne 

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

§ 2. Mieszkaniowy zasób Gminy Biała jest tworzony i utrzymywany w celu zaspokojenia potrzeb 
mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. 

Rozdział 1. 
Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas 

nieoznaczony i najem socjalny lokalu oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca 
stosowanie obniżek czynszu 

§ 3. Oddanie w najem lub podnajem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony może nastąpić na rzecz osób, 
których średni dochód z gospodarstwa domowego w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa 
nie przekroczył, w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku: 

1) 200 % najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych; 

2) 150 % najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych. 

§ 4. Oddanie w najem socjalny lokalu może nastąpić na rzecz osób, których średni dochód                                      
z gospodarstwa domowego, w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa nie przekroczył w okresie trzech 
miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku: 

1) 100 % najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych; 

2) 75 % najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych. 

§ 5. Wysokość dochodu uzasadniająca stosowanie obniżek czynszu: 

1) 75% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym; 

2) 50 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. 

Rozdział 2. 
Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy 

§ 6. Za warunki kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy uważa się: 

1) zamieszkiwanie w lokalu, w którym powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego jest 
mniejsza niż 5 m² w gospodarstwie wieloosobowym i 10 m² w gospodarstwie jednoosobowym; 

2) zamieszkiwanie w lokalu niespełniającym wymogów technicznych pomieszczeń przeznaczonych na stały 
pobyt ludzi. 
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Rozdział 3. 
Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony 

i najmu socjalnego lokalu 

§ 7. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony przysługuje osobom, które: 

1) utraciły lokal mieszkalny w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub katastrofy i nie mają 
zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych; 

2) zajmują lokale w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, w związku ze stwierdzonym przez organ nadzoru 
budowlanego stanem zagrożenia życia lub zdrowia ludzi; 

3) opuściły dom dziecka, inną placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub rodzinę zastępczą, w związku 
z osiągnięciem pełnoletności, a nie mają możliwości powrotu do lokalu, w którym mieszkały przed 
umieszczeniem w placówce; 

4) ubiegają się wspólnie z osobą zaliczoną do znacznego stopnia niepełnosprawności; 

5) osobom, które doznają w rodzinie udokumentowanej przemocy. 

Rozdział 4. 
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 

§ 8. 1. Zamiana lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz zamiana 
pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu, a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach, 
następuje za zgodą Burmistrza Białej na wniosek zainteresowanych zamianą stron, będących najemcami 
przedmiotów zamiany. 

2. Najemcy lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy mogą dokonywać 
zamiany lokali z osobami zajmującymi lokale w innych zasobach pod warunkiem pisemnej zgody właścicieli tych 
zasobów. 

3. Zawieranie umów najmu z osobami, które chcą wstąpić w stosunek najmu na skutek zamiany dotychczas 
zajmowanych lokali mieszkalnych może nastąpić pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni pokoi, 
wynoszącej co najmniej 10 m² na osobę w gospodarstwie jednoosobowym i 5 m² w gospodarstwie 
wieloosobowym. 

Rozdział 5. 
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony  i o najem 

socjalny lokali oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej 

§ 9. 1. Oddanie w najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony lub najem socjalny lokalu może nastąpić 
na rzecz osób spełniających kryteria określone w niniejszej uchwale. 

2. Osoba ubiegająca się o najem lokalu zobowiązana jest do złożenia pisemnego wniosku w Urzędzie Miejskim 
w Białej. 

3. Do wniosku należy dołączyć: 

1) deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających 
złożenie deklaracji; 

2) oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego; 

3) oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej 
miejscowości; 

4 ) inne dokumenty na okoliczność sytuacji uprawniającej do najmu lokalu. 

§ 10. 1. Rozpatrywanie wniosków, o których mowa w § 9 ust. 2, przeprowadzane jest w oparciu                                  
o dokumenty przedłożone przez wnioskodawcę. 

2. W razie potrzeby prowadzone jest postępowanie w celu uzupełnienia i zweryfikowania danych określonych 
wnioskiem. 

3. Wnioskodawcy, których wnioski są kompletne i pozytywnie ocenione w zakresie spełnienia kryteriów są 
dopisywani do listy oczekujących. 
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4. Odmawia się umieszczenia na liście oczekujących, jeżeli wnioskodawca nie spełnia: 

1) kryterium dochodowego, o którym mowa w § 3 lub § 4; 

2) ma zaspokojone potrzeby mieszkaniowe; 

3) nie zamieszkuje na terenie Gminy Biała. 

5. O odmowie umieszczenia na liście osób oczekujących na przydział lokalu wnioskodawcę powiadamia się 
niezwłocznie w formie pisemnej. 

§ 11. 1 W oparciu o listę oczekujących, decyzję o zawarciu umowy najmu podejmuje Burmistrz Białej. 

2. Propozycje zawarcia umowy najmu przekazywane są wnioskodawcom na piśmie. 

3. Wnioskodawca, który otrzymał propozycję, o której mowa w ust. 2 zobowiązany jest poinformować 
pisemnie o przyjęciu lub nieprzyjęciu propozycji w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania. 

4. Z wnioskodawcą, który przyjął propozycję niezwłocznie zawierana jest umowa. 

§ 12. 1. Kontrolę społeczną trybu rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali na czas nieoznaczony 
i wniosków o najem socjalny lokali sprawuje Społeczna Komisja Mieszkaniowa, poprzez kontrolę prawidłowości 
rozpatrywania wniosków oraz przydzielania lokali. 

2. Burmistrz powołuje Społeczną Komisję Mieszkaniową w składzie co najmniej 3 członków. 

3. Szczegółowe zasady działania Komisji określa zarządzenie Burmistrza Białej. 

Rozdział 6. 
Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub                   

w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy 

§ 13. 1. Z osobą, która pozostała w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem 
nie wstąpiła po śmierci najemcy, może być na jej wniosek zawarta umowa najmu, jeżeli spełnia kryteria  określone 
w niniejszej uchwale. 

2. Wniosek o zawarcie umowy najmu, osoba o której mowa w ust. 1 powinna złożyć w terminie 2 miesięcy od 
dnia opuszczenia lokalu przez najemcę lub śmierci najemcy. 

3. Jeżeli osoba nie złoży wniosku zgodnie z ust. 2 jest zobowiązana do opuszczenia i opróżnienia lokalu oraz 
zdania kluczy w Urzędzie Miejskim w Białej, w terminie 14 dni od upływu terminu określonego w ust. 2. 

Rozdział 7. 
Warunki jakie musi spełniać lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem 

rzeczywistych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności oraz zasady przeznaczania lokali na 
realizację zadań, o których mowa w art. 4 ust. 2b. Ustawy 

§ 14. 1. Lokale wskazywane dla osób niepełnosprawnych powinny zapewniać im możliwość należytego 
dostępu do lokalu, w szczególności powinny być wyposażone w odpowiednio architektonicznie ukształtowane 
schody, poręcze, podejścia lub podjazdy. 

2. Położenie drzwi wejściowych do budynku oraz kształt i wymiary pomieszczeń lokalu powinny umożliwiać 
dogodne warunki ruchu. 

3. Pomieszczenia sanitarne powinny być odpowiednio dostosowane. 

§ 15. 1. Gmina może przeznaczać lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy na wykonywanie 
innych zadań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej. 

2. Wydzielenie lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy na realizację zadań, o których mowa w ust. 1 następuje 
w formie Zarządzenia Burmistrza Białej, na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej. 

Rozdział 8. 
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych wymagających remontu 

§ 16. 1. Burmistrz Białej może złożyć osobie umieszczonej na liście osób oczekujących  propozycję przydziału 
lokalu wymagającego remontu. 
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2. Wykonanie remontu odbywa się w sposób i na zasadach określonych odrębną umową, która zawierana jest 
na okres 3 miesięcy z możliwością jej przedłużenia na kolejne 2 miesiące. 

3. Umowa, o której mowa w ust. 2, oprócz zobowiązania wnioskodawcy do poniesienia kosztów remontu 
powinna w szczególności określać: 

1) zakres remontu; 

2) wysokość kosztów remontu; 

3) termin wykonania remontu i termin zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony; 

4) warunki i sposób rozliczenia stron po zawarciu umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony,                                
z poniesionych przez wnioskodawcę kosztów remontu. 

4. Po bezusterkowym odbiorze robót zostaje zawarta umowa najmu lokalu na czas nieokreślony. 

Rozdział 11. 
Postanowienia końcowe 

§ 17. 1. Traci moc uchwała nr  XI/134/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26 października 2007 r. w sprawie 
ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Biała. 

§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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Uzasadnienie

Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Białej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Biała spowodowane jest koniecznością dostosowania aktów prawa miejscowego
do wymogów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego, zmienionej ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu
tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2018 poz. 756).

W świetle art. 17 wyżej wymienionej nowelizacji, uchwały o których mowa w art. 21 ustawy o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w brzmieniu dotychczasowym,
zachowują swoją ważność do 20 kwietnia 2021 r.

W związku z powyższym obowiązująca uchwała traci ważność, zatem konieczne jest podjęcie nowej uchwały.

Nowa uchwała reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, a w
szczególności:

1) wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas
nieoznaczony i najem socjalny lokalu oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą stosowanie
obniżek czynszu;

2) warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy;

3) kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas
nieoznaczony i umowy najmu socjalnego lokalu;

4) 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;

5) tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i najem socjalny
lokali oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej;

6) zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub
w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy;

7) warunki, jakie musi spełniać lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem
rzeczywistych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności;

8) zasady przeznaczania lokali na realizację zadań, o których mowa w art. 4 ust. 2b.

Wobec powyższego konieczne jest podjęcie nowej uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Biała.

Sporządziła:

Monika Miczka

Inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i drogownictwa

Biała, dnia 26 listopada 2020 r.

Powyższy projekt uchwały został:
1) pozytywnie zaopiniowany co do zgodności z prawem przez radcę Prawnego tutejszego Urzędu;
2) zaakceptowany przez Burmistrza Białej.

Zaopiniowany i zaakceptowany oryginał projektu uchwały
znajduje się na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej
w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej.
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