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UCHWAŁA NR XVII.224.2021 
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

z dnia 29 stycznia 2021 r. 

o zmianie uchwały 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: 

§ 1. W uchwale 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 § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„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) inne dokumenty na okoliczność sytuacji uprawniającej do najmu lokalu.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. 

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

Na podstawie art. 21 b ust. 4 i 6 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego:

"4. Na żądanie gminy najemca lub osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu lub podnajmu lokalu i najmu
socjalnego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy jest obowiązana do złożenia oświadczenia
o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości".

"6. Gmina odmawia zawarcia umowy najmu lub podnajmu lokalu i najmu socjalnego lokalu w przypadku
niezłożenia deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, oświadczenia o stanie
majątkowym członków gospodarstwa domowego, oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu
położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości lub jeżeli występuje rażąca dysproporcja między niskimi
dochodami wskazanymi w złożonej deklaracji a wykazanym w oświadczeniu stanem majątkowym członków
gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o zawarcie umowy najmu lub podnajmu lokalu i najmu socjalnego
lokalu".

W przypadku lokali wynajmowanych z mieszkaniowego zasobu gminy, innych niż socjalne, rada gminy
nie może ustanowić wymogu złożenia we wniosku oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego
lokalu. W ocenie organu nadzoru, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, niedopuszczalne jest
wyłączenie z kręgu osób mogących ubiegać się o wynajem lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego osób
posiadających tytuł prawny do innego lokalu czy nieruchomości mieszkalnej. Wyłączenie to znajduje zastosowanie
jedynie w przypadku najmu lokalu socjalnego, stosownie do treści art. 23 ust. 2 ustawy. Kryterium decydującym
o istnieniu uprawnienia do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy jest istnienie, po
stronie potencjalnego najemcy, niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, nie zaś posiadanie bądź nie tytułu
prawnego do innego lokalu.

Reasumując stwierdzić należy, że krąg osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu jest określony
w przepisach ustawy o ochronie praw lokatorów, a należą do niego wszyscy członkowie wspólnoty samorządowej,
którzy posiadają niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe i którzy spełniają jednocześnie kryterium dochodowe.

Sporządziła: Monika Miczka

Inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i drogownictwa

Biała, dnia 11.01.2021 r.

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

2) pozytywnie zaopiniowany co do skutków finansowych przez Skarbnika Gminy;

3) 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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