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UCHWAŁA NR VII/55/2011
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 29 kwietnia 2011 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 4, art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 
3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) Rada Gminy Olszanka uchwala, co następuje: 

Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

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

§ 2. Ilekroć w uchwale jest użyty termin: 

1. ustawa - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 roku, nr 31, poz. 266, z późn. 
zmianami), 

2. uchwała – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, 

3. osoby, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych - należy przez to rozumieć: 

1) osoby, które utraciły możliwość dalszego zamieszkiwania w dotychczas zajmowanym lokalu wchodzącym 
w skład mieszkaniowego zasobu gminy z uwagi na wydaną decyzję organu nadzoru budowlanego lub 
orzeczenie sądowe albo na skutek zdarzenia losowego, 

2) osoby zamieszkujące w lokalu, w którym na członka rodziny przypada mniej niż 5 m2 ogólnej powierzchni 
mieszkalnej, 

3) osoby bezdomne w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175 
poz. 1362 z późn. zmianami), realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności, określony 
przepisami o pomocy społecznej, 

4) osoby opuszczające placówkę opiekuńczo wychowawczą lub lub rodzinę zastępczą po uzyskaniu 
pełnoletniości, jeśli ich ostatnim miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placówce lub rodzinie 
zastępczej była Gmina Olszanka, 

4. dochód – należy przez to rozumieć dochód w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 
mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.), 

5. dochód gospodarstwa domowego należy przez to rozumieć dochody osoby występującej z wnioskiem 
o przydział lokalu oraz członków jego rodziny zgłoszonych we wniosku do wspólnego zamieszkiwania, 
potwierdzone stosownymi dokumentami. 

6. najniższa emerytura – należy przez to rozumieć kwotę najniższej emerytury ogłoszonej zgodnie z art. 94 ust. 
2 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn.zm.). 

7. Społeczna Komisja Mieszkaniowa – należy przez to rozumieć ciało doradcze i opiniodawcze, powoływane 
przez Wójta Gminy Olszanka, w celu opiniowania wniosków osób ubiegających się o przyznanie lokali 
mieszkalnych. 

Rozdział II.
WYSOKOŚĆ DOCHODU GOSPODARSTWA DOMOWEGO UZASADNIAJĄCA ODDANIE W NAJEM 

LUB W PODNAJEM LOKALU NA CZAS NIEOZNACZONY I LOKALU SOCJALNEGO 

§ 3. 1. Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie lokalu w najem lub podnajem: 
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1) na czas nieoznaczony nie może przekraczać 125% najniższej emerytury dla gospodarstw wieloosobowych 
i 175% najniższej emerytury dla gospodarstw jednoosobowych w przeliczeniu na jednego członka 
gospodarstwa domowego z okresu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, 

2) socjalnego nie może przekraczać 75% najniższej emerytury dla gospodarstw wieloosobowych i 100% 
najniższej emerytury dla gospodarstw jednoosobowych w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa 
domowego z okresu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. 

2. W przypadku, gdy wysokość dochodu gospodarstwa domowego w przeliczeniu na jednego członka 
gospodarstwa domowego nie przekracza 75% najniższej emerytury może zostać zastosowana obniżka czynszu na 
warunkach określonych w odrębnej uchwale. 

Rozdział III.
KRYTERIA WYBORU OSÓB, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE PIERWSZEŃSTWO ZAWARCIA UMOWY 

NAJMU NA CZAS NIEOZNACZONY I LOKALU SOCJALNEGO 

§ 4. 

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH NA CZAS NIEOZNACZONY 

Gmina w pierwszej kolejności zawiera umowę najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony z osobami, 
o których mowa w § 2 ust. 3 , które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i spełniają kryteria 
dochodowe określone w § 3 ust. 1 pkt 1. 

§ 5. 1. Pierwszeństwo zawarcia umowy na najem lokalu mieszkalnego przysługuje również osobom, które: 

1) uzyskały w trybie odrębnych przepisów pozwolenie na nadbudowę, rozbudowę lub przebudowę pomieszczeń 
niemieszkalnych na cele mieszkalne w obiektach budowlanych stanowiących zasób mieszkaniowy gminy, 

2) zawarły umowę, w której zobowiązały się do remontu na własny koszt mieszkania zdewastowanego, będącego 
w bardzo złym stanie technicznym. 

§ 6. 

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI SOCJALNYCH 

1. Gmina wyodrębnia z mieszkaniowego zasobu lokale, które będą oddawane w najem jako lokale socjalne. 

2. Na lokale socjalne przeznacza się lokale nadające się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan 
techniczny, o powierzchni nie mniejszej niż określona przepisami ustawy, o obniżonym standardzie. Przez 
obniżony standard lokalu rozumie się lokal nie wyposażony w co najmniej dwa z niżej wymienionych elementów: 

1) centralne ogrzewanie, 

2) samodzielną łazienkę, 

3) wc 

3. Wynajmujący prowadzi ewidencję lokali socjalnych. 

4. Przyjmuje się zasadę, że na lokale socjalne zostają przeznaczone lokale usytuowane w budynkach, w których 
nie powstała wspólnota mieszkaniowa. 

5. Wynajmujący wskazuje w zasobie mieszkaniowym budynki, w których wolne lokale mieszkalne będą 
wynajmowane jako lokale socjalne, przy uwzględnieniu zasad określonych w ust. 2 oraz ich położenia i stanu 
technicznego. 

6. W uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach Wójt Gminy może wyrazić zgodę na zawarcie umowy najmu 
lokalu socjalnego w innych budynkach. 

7. Upoważnia się Wójta Gminy Olszanka do przeznaczania lokali mieszkalnych na lokale socjalne. 

§ 7. 1. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas określony. 

2. Umowę zawiera Wójt Gminy, który jest uprawniony do jej przedłużenia na następny okres. 

§ 8. 1. Gmina zawiera umowę najmu lokalu socjalnego: 

1) z osobami, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, nie mają tytułu prawnego do lokalu 
i spełniają kryteria dochodowe określone w § 3 ust. 1 pkt 2 
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2) z osobami, które nabyły prawo do takiego lokalu na podstawie wyroku sądowego orzekającego eksmisję 
z zajmowanego lokalu mieszkalnego. 

§ 9. 1. Do wynajmu lokalu socjalnego może być ponadto zakwalifikowana osoba, która co najmniej od pięciu 
lat zamieszkuje na terenie Gminy Olszanka z zamiarem stałego pobytu, nie posiada (ani jej małżonek oraz osoba 
faktycznie pozostająca we wspólnym pożyciu) tytułu prawnego do innego lokalu i która znalazła się w niedostatku 
oraz spełnia jeden z poniższych warunków: 

1) zamieszkuje w lokalu, w którym na członka rodziny przypada mniej niż 5 m2 ogólnej powierzchni pokoi, 

2) jest bezdomna w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r.Nr 175 poz. 
1362 ze zmianami) i realizuje indywidualny program wychodzenia z bezdomności, określony przepisami 
o pomocy socjalnej, 

3) opuściła zakład karny i nie posiada prawa powrotu do poprzedniego miejsca zamieszkania. 

4) posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub wychowuje dziecko niepełnosprawne, a dalsze przebywanie 
w zajmowanym lokalu nie jest możliwe z uwagi na szczególną sytuację rodzinną lub warunki zamieszkiwania. 

5) została pozbawiona mieszkania wskutek klęski żywiołowej, pożaru i innych zdarzeń losowych. 

§ 10. 

PODNAJEM LOKALI 

1. Umowa podnajmu lokalu lub oddania go w bezpłatne używanie w całości lub jego części wymaga zgody 
wynajmującego i dotyczy tylko najmu lokalu na czas nieoznaczony. 

2. W uzasadnionych przypadkach wynajmujący może wyrazić zgodę na dokonanie podnajmu lub oddanie 
w bezpłatne używanie lokalu lub jego części po potwierdzeniu, że najemca opuszcza lokal jedynie czasowo, np. 
z uwagi na podjęcie pracy albo nauki poza miejscem zamieszkania, konieczność podjęcia leczenia lub przebywania 
w zakładzie karnym. 

3. Podnajem lokalu następuje na czas oznaczony i może nastąpić na rzecz osoby, którą wskaże najemca. 

4. Wynajmujący odmawia udzielenia zgody na podnajem lokalu lub oddanie go w bezpłatne używanie 
w całości lub w części w szczególności: 

1) gdy najemca lub jego małżonek posiada tytuł prawny do zajmowania innego lokalu 

2) w przypadku zagęszczenia lokalu poniżej 5 m2 łącznej powierzchni mieszkalnej na osobę 

3) budynek, w którym zamieszkuje najemca zostaje przeznaczony do rozbiórki, 

4) gdy najemca posiada zaległości w opłatach za używanie lokalu, 

5) wobec najemcy prowadzone jest postępowanie mające na celu wypowiedzenie bądź rozwiązanie stosunku 
najmu. 

§ 11. 

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI ZAMIENNYCH 

1. Gmina zapewnia lokal zamienny najemcom, osobom w następujących przypadkach: 

1) uprawnionym do lokalu zamiennego na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego ,a w szczególności: 

a) przekwaterowywanym z budynków (lokali) zagrożonych katastrofą budowlaną, 

b) przeznaczonych do rozbiórki lub z pomieszczeń o charakterze niemieszkalnym, 

2) przekwaterowywanym na wniosek wynajmującego z budynków przeznaczonych do modernizacji, remontu lub 
sprzedaży, 

3) przekwaterowywanym na wniosek wynajmującego na czas remontu dotychczas zajmowanego lokalu, 

4) przekwaterowywanym z budynków, które zostały przeznaczone przez gminę do opróżnienia z uwagi na 
planowaną inwestycję bądź inne zamierzenia w zakresie ich zagospodarowania 

5) lokali usytuowanych: 
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a) w budynkach wspólnot mieszkaniowych, jeśli nie zadeklarują zamiaru dokonania wykupu zajmowanego 
mieszkania, 

b) w budynkach, w których wszystkie lokale mieszkalne zostały przeznaczone do wynajęcia jako lokale 
socjalne, jeśli brak jest możliwości zawarcia umowy najmu według zasad i na warunkach przewidzianych 
dla najmu lokali socjalnych. 

2. Jeżeli osoby, o których mowa w ust. 1 zajmują lokal na warunkach najmu lokalu socjalnego wynajmujący 
zawiera z nimi umowę najmu lokalu socjalnego, jeżeli na warunkach lokalu mieszkalnego, wynajmujący zawiera 
umowę najmu lokalu mieszkalnego. 

§ 12. Tracą uprawnienia do lokalu zamiennego osoby, które w okresie co najmniej dwóch lat od daty 
umieszczenia na stosownej liście osób uprawnionych nie zdecydowały się na przyjęcie lokalu, pomimo złożonych 
im co najmniej trzech propozycji lokali zamiennych. 

Rozdział IV.
WARUNKI ZAMIESZKIWANIA KWALIFIKUJĄCE WNIOSKODAWCĘ DO ICH POPRAWY 

§ 13. Po zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych osób, o których mowa w § 4, mając na celu poprawę warunków 
zamieszkiwania, wolne lokale mieszkalne mogą być wynajmowane najemcom, którzy osiągają niski dochód 
i spełniają jeden z poniższych warunków: 

1) przekażą do dyspozycji gminy dotychczas zajmowany lokal znajdujący się w dobrym stanie technicznym 

2) zamieszkują w lokalu, w którym na członka rodziny przypada mniej niż 5 m2 ogólnej powierzchni mieszkalnej, 
jeśli nie zalegają z zapłatą czynszu i innych opłat związanych z użytkowaniem zajmowanego lokalu, 

3) posiadają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności lub wychowują dziecko niepełnosprawne. 

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 

§ 14. 1. Za pisemną zgodą wynajmującego lub właściciela lokalu, najemcy lokali mieszkalnych tworzących 
mieszkaniowy zasób gminy mogą dokonywać zamiany zajmowanych przez siebie lokali jak również zamiany tych 
lokali z osobami posiadającymi tytuł prawny do lokalu znajdującego się w innych zasobach, jak również na lokal 
(dom jednorodzinny) stanowiący przedmiot odrębnej własności. 

2. Zamiana lokalu zajmowanego przez najemcę na lokal stanowiący odrębny przedmiot własności wymaga 
przeniesienia własności. 

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

4. Gmina może zaproponować najemcy, który zajmuje lokal o powierzchni mieszkalnej znacznie 
przekraczającej jego potrzeby mieszkaniowe zamianę na inny lokal o odpowiednio mniejszej powierzchni. 

5. Na wniosek najemcy Gmina może wyrazić zgodę na zamianę lokalu na inny lokal o mniejszej powierzchni 
użytkowej, w przypadku, gdy: 

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

2) najemca ubiega się o zamianę na lokal o niższym standardzie, 

6. Na wniosek najemcy zajmującego lokal o powierzchni niewystarczającej do zaspokojenia potrzeb 
mieszkaniowych, Gmina może zaproponować zamianę na inny lokal o odpowiednio większej powierzchni, pod 
warunkiem całkowitego uregulowania zobowiązań wobec Gminy. 

Rozdział VI.
TRYB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH I SOCJALNYCH 

§ 15. 1. Wójt Gminy Olszanka powołuje Społeczną Komisję Mieszkaniową, której przedmiotem działania jest 
opiniowanie wniosków osób ubiegających się o przyznanie lokali mieszkalnych. 
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2. Lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olszanka są wynajmowane po złożeniu przez 
osobę zainteresowaną właściwie wypełnionego i poświadczonego druku wniosku o uzyskanie lokalu, a w 
przypadku osób z orzeczoną eksmisją po dostarczeniu wyroku sądowego przez dysponenta budynku. 

3. Za podstawę obliczenia dochodu przypadającego na jednego członka rodziny wnioskodawcy przyjmuje się 
sumę dochodów członków rodziny, osiągniętych w okresie 3 miesięcy poprzedzających termin posiedzenia 
Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 

4. W wyniku rozpatrzenia i zaopiniowania przez Społeczną Komisje Mieszkaniową wniosków sporządza się 
projekt listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu. 

5. Projekt listy sporządza się w miesiącu styczniu każdego roku i podaje się do publicznej wiadomości przez 
wywieszenie na okres jednego miesiąca na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanka. 

6. Na wywieszonej liście podaje się informacje o sposobie i terminie składania uwag i zastrzeżeń. 

7. Po rozpatrzeniu przez Społeczną Komisję uwag i zastrzeżeń do wywieszonej listy, zgłoszonych przez osoby 
zainteresowane, Wójt Gminy zatwierdza roczne listy osób uprawnionych do zawarcia umów najmu wolnych lokali 
tworzących mieszkaniowy zasób gminy. 

8. Oprócz rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umów najmu wolnych lokali mogą być w ciągu roku 
w uzasadnionych przypadkach ustalane dodatkowe listy. 

9. Listy osób uprawnionych do zawarcia umów najmu wolnych lokali, o których mowa w ust. 5 podaje się do 
publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Olszanka. 

10. Lista wskazuje osoby, które zostały zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu lokalu. 

11. W terminie do 31 stycznia każdego roku gmina dokonuje aktualizacji list osób, które w roku poprzednim 
nie zostały skierowane do zawarcia umowy najmu poprzez weryfikację danych dotyczących sytuacji materialnej 
i mieszkaniowej wnioskodawcy. 

12. Osoby, które po przeprowadzonej aktualizacji nie spełnią przesłanek uchwały, kwalifikujących do zawarcia 
umowy najmu lokalu albo nie stawią się bez uzasadnionej przyczyny na wezwanie w celu przeprowadzenia 
postępowania wyjaśniającego zostaną wykreślone z listy osób uprawnionych. Wnioskodawca zostanie pisemnie 
powiadomiony o wykreśleniu z listy wraz z podaniem przyczyny wykreślenia. 

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 

§ 16. 1. Osoby pozostające w lokalu opuszczonym przez najemcę mogą ubiegać się o zawarcie umowy najmu 
tego lokalu, jeśli spełniają łącznie następujące warunki: 

1) są jego pełnoletnim zstępnym (dzieci, wnuki) lub wstępnym (rodzice, dziadkowie) 

2) zamieszkiwały faktycznie z najemcą przez okres co najmniej 5 lat do chwili opuszczenia przez niego lokalu, 

3) nie mają warunków do zamieszkania w lokalu lub budynku, stanowiącym nowe miejsce zamieszkania 
najemcy 

2. Umowa najmu z nowym najemcą może być zawarta po uprzednim zrzeczeniu się prawa do lokalu przez 
dotychczasowego najemcę po uregulowaniu zaległości czynszowych. 

3. Przepis ust. 1 pkt 1,2 stosuje się także do osób, które nie wstąpiły w najem lokalu po śmierci najemcy. 

4. Nie mogą zawrzeć umowy najmu lokalu osoby, posiadające tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego, 
budynku lub jego części, jeżeli mogą zamieszkać w nim ze względu na stan techniczny i mają zaspokojone 
potrzeby mieszkaniowe. 

Rozdział VIII.
KRYTERIA ODDAWANIA W NAJEM LOKALI O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 

PRZEKRACZAJĄCEJ 80 m² 

§ 17. 1. Lokale mieszkalne, których powierzchnia użytkowa przekracza 80 m2 mogą być oddawane w najem na 
czas nieokreślony wyłącznie osobom, których dochód miesięczny przypadający na jednego członka rodziny 
przekracza dochód określony w § 3 ust.1 pkt 1 
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2. Lokale określone w ust. 1 oddaje się w najem na podstawie przeprowadzonego przetargu. 

3. Dopuszcza się możliwość zamiany mieszkań określonych w ust. 1 za zgodą Wójta i po uzyskaniu opinii 
jednostek administrujących zamienianymi lokalami. 

4. Warunkiem zamiany jest nie zaleganie osób ubiegających się o zamianę z opłacaniem czynszu najmu 
i innych opłat za używanie lokalu. 

Rozdział IX.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Walenty Oliwa


