
Uchwała Nr XXII/109/04  

Rady Gminy Kołaczyce 

z dnia 28 maja 2004r 

 

 

w sprawie zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 późn. zm.) 

oraz art. 21 ust. 1 pkt. 2, ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 

z 2001r. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.) Rada Gminy Kołaczyce postanawia: 

 

§1 

Określić zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

gminy jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 

i wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od jej ogłoszenia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/109/04 

Rady Gminy Kołaczyce 

z dnia 28.05.2004r. 

 

 

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALU WCHODZĄCYCH W SKŁAD 

MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY 
 

I. 

1. Wysokość miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającego oddanie 

w najem lokalu socjalnego nie może przekraczać 100% najniższej emerytury 

ogłoszonej przez Prezesa ZUS w M.P. 

2. Za miesięczny dochód w rozumieniu niniejszej uchwały uważa się 1/3 sumy 

wszystkich dochodów członków gospodarstwa domowego osiągniętych w ciągu 

ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. 

 

II. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony 

przysługuje: 

1. lekarzom zatrudnionym w ośrodku zdrowia, 

2. nauczycielom zatrudnionym w szkołach na terenie gminy Kołaczyce i zamieszkałych 

na terenie gminy, 

3. osobom zamieszkującym w lokalach nie spełniających warunków technicznych dla 

powierzchni przeznaczonych na stały pobyt ludzi (wg opinii właściwego organu 

nadzoru budowlanego), 

4. osobom, które utraciły mieszkanie w wyniku klęsk żywiołowych. 

 

III. Warunki zamieszkania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy: 

1. Lokal przeznaczono do rozbiórki. 

 

IV. Zamiana lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy pomiędzy 

najemcami lokali może być dokonywana wyłącznie za zgodą Wójta Gminy. Koszty związane 

z zamianą w całości ponoszą najemcy. 

 

V. Nie dopuszcza się zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 

pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu, a osobami zajmującymi lokale w 

innych zasobach. 

 

VI.  

1. Wnioski o przyznanie lokalu mieszkalnego rozpatruje Wójt Gminy w terminie 30 dni 

od daty złożenia wniosku. 

2. Informację o przydzieleniu lokalu mieszkalnego wywiesza się na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy na okres 14-tu dni. 

 

VII. W przypadku pozostania osób w opuszczonym lokalu przez najemcę lub w lokalu w 

którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy, osoba ta nie ma prawa do zajmowania lokalu. 

Jeżeli dobrowolnie nie opuści lokalu, gmina występuje do sądu z wnioskiem o opróżnienie 

lokalu. 

 

VIII. Lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m
2
 mogą być oddawane 

w najem za opłatą czynszu, którego wysokość ustala się w oparciu o ceny rynkowe jednak nie 

wyższą niż 3% wartości odtworzeniowej.  


