
Zasad wynajmowania lokali  

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wolbórz 

 
(Uchwała Nr IX/107/2019 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 31 maja 2019 r. oraz 

Uchwała XI/127/2019 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 06 sierpnia 2019 r.) 

 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Mieszkaniowy zasób Gminy Wolbórz tworzony jest i utrzymywany w celu 

zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, w tym potrzeb 

mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach. 

§ 2. W skład gminnego zasobu mieszkaniowego wchodzą 32 lokale mieszkalne. 

§ 3. Dysponentem lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Wolbórz jest 

Burmistrz Wolborza. 

§ 4. Osoby ubiegające się o przydział lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego 

winny złożyć do Burmistrza Wolborza wniosek, w którym wykażą spełnienie łącznie 

następujących warunków: 

1) dochodowego 

2) mieszkaniowego. 

§ 5. Wniosek o przydział lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego powinien 

w szczególności zawierać: 

1) wysokość dochodu gospodarstwa domowego wszystkich członków rodziny za 

okres ostatnich 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku 

potwierdzonych   załącznikami w postaci zaświadczeń lub oświadczenia; 

2) warunki zamieszkania kwalifikujące wnioskodawcę do ubiegania się o przydział 

lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego; 

§ 6. Lokal mieszkalny przeznaczony do najmu dla osoby niepełnosprawnej zostanie 

dostosowany do rodzaju niepełnosprawności tej osoby zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami prawa budowlanego. 

§ 7. 1. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolborzu może 

zwrócić się do Burmistrza Wolborza o przeznaczenie lokalu na realizację zadań 

jednostki samorządu terytorialnego przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 i 1985 oraz z 2018 r. poz. 650 i 700) 

oraz ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, 1292 i 2217 oraz z 2018 r. poz. 107 i 416) 

2. Burmistrz Wolborza po zasięgnięciu opinii Komisji Mieszkaniowej podejmuje 

decyzję o przeznaczeniu lokalu na cele o których mowa w ust. 1. 

§ 8. Uchylony 

§ 9. Umowa najmu lokalu mieszkalnego zawierana jest na czas nieoznaczony, 

chyba że zawarcia umowy na czas oznaczony żąda lokator. 



§ 10. Uchylony 

Rozdział 2. 

Wysokość dochodów gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem 

lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony i najem socjalny lokalu, oraz wysokość 

dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca zastosowanie obniżki czynszu 

§ 11. 1. Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie 

w najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony stanowi średni miesięczny dochód 

na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy z okresu 3 miesięcy 

poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie lokalu, który nie może 

przekroczyć średnio na miesiąc: 

a) dla osób samotnych – 125%  kwoty najniższej emerytury obowiązującej w danym 

okresie, 

b) dla rodzin – 100% kwoty najniższej emerytury w przeliczeniu na 1 osobę 

obowiązującej w dniu złożenia wniosku. 

2. Wysokość dochodu gospodarstwa domowego określona w ust. 1 ma również                               

zastosowanie w przypadkach zawarcia umowy najmu na czas oznaczony, jeżeli 

zawarcia umowy na czas oznaczony żąda lokator. 

3. W przypadku osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności 

w stopniu znacznym lub gdy orzeczeniem takim legitymuje się współmałżonek, jak 

również gdy ich małoletnie dzieci własne lub przysposobione pozostające we 

wspólnym gospodarstwie domowym legitymują się niepełnosprawnością ze 

wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby 

w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub 

wskazaniem konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka 

w procesie jego leczenia,  rehabilitacji i edukacji, kryterium o którym mowa 

w ust. 1 określa się w ten sposób, że średni miesięczny dochód nie może przekroczyć: 

a) dla osób samotnych  - 150% kwoty najniższej emerytury obowiązującej w danym 

okresie; 

b) dla rodziny – 125% kwoty najniższej emerytury obowiązującej w danym okresie, 

w przeliczeniu na 1 osobę. 

§ 12. Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca przyznanie 

lokalu w najmie socjalnym stanowi średni miesięczny dochód na jednego członka 

gospodarstwa domowego wnioskodawcy, z okresu 3 miesięcy poprzedzających datę 

złożenia wniosku o przyznanie lokalu, który nie może przekroczyć 100% kwoty 

najniższej emerytury w gospodarstwie jednorodzinnym i 75% tej kwoty obowiązującej 

w dniu złożenia wniosku w gospodarstwach wieloosobowych. 

§ 13. Za dochód, o którym mowa w §  11 i § 12 uważa się dochód w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. 

2017.180 z dnia 2017.01.30). 



§ 14. Stosownie do postanowień zawartych w Wieloletnim programie 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wolbórz na lata 2019 - 2024  

nie stosuje się zasady obniżania czynszu najemcom o niskich dochodach i nie ustala 

się granicy tych dochodów. 

Rozdział 3. 

Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy 

§ 15. Za warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy 

uważa się zamieszkiwanie w lokalu: 

1) w którym powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 osobę jest mniejsza niż 5 m
2
, 

w przypadku gospodarstw  wieloosobowych, 

2) w którym powierzchnia użytkowa jest  mniejsza niż 10 m
2
, w przypadku 

gospodarstw jednoosobowych, 

3) nie nadającym się na stały pobyt ludzi, o ile wnioskodawca własnym działaniem 

i celowo nie pogorszył swoich warunków mieszkaniowych. 

Rozdział 4. 

Kryteria wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawarte 

w pierwszej kolejności 

§ 16. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego przysługuje 

osobom, które spełniają co najmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów: 

1) nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub utraciły 

mieszkanie wskutek pożaru, klęski żywiołowej lub innego zdarzenia losowego; 

2) zamieszkują w lokalach usytuowanych w budynkach lub ich częściach objętych 

ostatecznym nakazem opróżnienia wydanym przez organ nadzoru budowlanego; 

3) uprawnionym do jego otrzymania na podstawie wyroku sądu; 

4) wychowankom domów dziecka posiadającym ostatnie miejsce zamieszkania na 

terenie Gminy Wolbórz”; 

5) osobom które zostały pozbawione mieszkania w wyniku klęski żywiołowej, 

katastrofy lub innego zdarzenia losowego. 

Rozdział 5. 

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 

§ 17. 1. Najemcy lokali mieszkalnych  z gminnego zasobu mieszkaniowego mogą 

dokonywać zamiany zajmowanych przez siebie lokali na inne lokale pozostające  

w mieszkaniowym zasobie gminy Wolbórz, po spełnieniu następujących warunków: 

1) posiadania tytułu prawnego do zajmowanych  lokali; 

2) nie są właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych; 

3) na żadnym z najemców lokali podległych zamianie nie ciążą zaległości z tytułu 

czynszu oraz z tytułu innych opłat związanych z eksploatacją tych lokali; 



4) Komisja Mieszkaniowa powołana przez Burmistrza Wolborza wyda pozytywną 

opinię w sprawie zamiany. 

2. Zamiana lokalu  w najmie socjalnym na lokal mieszkalny o najmie na czas 

nieoznaczony jest dopuszczalna pod warunkiem spełnienia przez osoby zamieniające 

lokale kryteriów dochodowych właściwych do najmu danej kategorii lokalu. 

3. Zamiana lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wolbórz 

na lokal znajdujący się w innym zasobie jest możliwa wyłącznie wówczas, kiedy 

osoba mająca zamieszkać w lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego spełnia 

łącznie warunki dochodowe i mieszkaniowe określone niniejszą uchwałą. 

Rozdział 6. 

Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas 

nieoznaczony i o najem socjalny lokalu oraz sposób poddania tych spraw kontroli 

społecznej 

§ 18. 1. Osoby ubiegające się o najem lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Wolbórz zobowiązane są do złożenia w Urzędzie 

Miejskim w Wolborzu wniosku o przydział lokalu.  

2. Wniosek  winien zawierać następujące dane: 

1) imię i nazwisko oraz numer PESEL; 

2) adres zamieszkania i zameldowania (jeżeli jest inny niż zamieszkania) 

ubiegającego się o najem lokalu; 

3) określenie statusu prawnego, powierzchni i dotychczasowych warunków  

zajmowanego lokalu; 

4) wykaz osób zamieszkujących wspólnie z wnioskodawcą oraz określenie stopnia 

pokrewieństwa; 

5) przyczyny ubiegania się o przydział lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego; 

6) dochód wszystkich członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy (średni 

miesięczny z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku). 

3. Wzór wniosku określa Burmistrz Wolborza. 

4. Dodatkowo do wniosku należy dołączyć: 

1) zaświadczenia o wysokości dochodów osiąganych przez wszystkie osoby 

zamieszkujące z wnioskodawcą i tworzące wspólne gospodarstwo domowe, bądź 

też oświadczenia pod odpowiedzialnością karną o wysokości dochodów 

w przypadku wykonywania prac dorywczych  z ostatnich trzech miesięcy 

poprzedzających miesiąc w którym wniosek został złożony. 

2) kserokopię tytułu prawnego do posiadanego lokalu mieszkalnego lub oświadczenia 

o braku lokalu, 

5. Złożony wniosek podlega weryfikacji pod względem zgodności z kryteriami 

zawartymi w uchwale. 



6. Złożenie przez wnioskodawcę oświadczenia zawierającego nieprawidłowe dane 

lub zatajenie danych dotyczących własnej sytuacji mieszkaniowej i materialnej 

w zakresie wymaganym uchwałą skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

Osoba taka może wystąpić z ponownym wnioskiem o przydział lokalu po upływie 

2 lat. 

§ 19. 1. Społeczną kontrolę co do prawidłowego gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem gminy sprawuje Komisja Mieszkaniowa powołana zarządzeniem Burmistrza 

Wolborza. W skład komisji mogą być powołani radni, pracownicy Urzędu Miejskiego 

w Wolborzu i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolborzu. 

2. Do zadań Komisji Mieszkaniowej należy: 

1) sporządzenie protokołu z uczestnictwa w oględzinach lokali i sprawdzenia 

dotychczasowych warunków mieszkaniowych wnioskodawcy. 

2) wydawanie opinii do wniosków osób ubiegających się o przyznanie lokalu, 

z uwzględnieniem kryteriów określonych niniejszą uchwałą. 

§ 20. Komisja Mieszkaniowa ma prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej 

i sprawdzenia warunków mieszkaniowych wnioskodawcy na podstawie upoważnienia 

wydanego przez Burmistrza Wolborza. 

§ 21. Ustalenia Komisji są ważne przy obecności większości jej składu osobowego 

i zawarte są w protokole z posiedzenia Komisji. 

§ 22. W sytuacji rozbieżności stanowisk członków Komisji przy opiniowaniu 

wniosków i proponowaniu sposobu ich załatwienia, przeprowadza się głosowanie  

w którym decyduje zwykła większość głosów. Przy równej ilości głosów decyduje 

głos Przewodniczącego Komisji. 

§ 23. 1. Po analizie zgromadzonych materiałów ostateczną decyzję co do 

przyznania lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego podejmuje Burmistrz 

Wolborza. 

2. Wykaz osób którym przyznano lokal zostaje podana do publicznej wiadomości 

poprzez wywieszenie go przez 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 

w Wolborzu. 

Rozdział 7. 

Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym 

przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy 
 

 § 24. 1. Osoby, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub 

nie wstąpiły w najem po śmierci najemcy, zobowiązane są o opuszczenia  i zwrotu 

lokalu w terminie wskazanym w wezwaniu do dobrowolnego wydania lokalu, 

nie krótszym niż 3 miesiące”. 

2. Jeżeli osoby, o których mowa w ust. 1 złożą wniosek o przyznanie lokalu 

mieszkalnego lub o najem socjalny, termin wydania lokalu nie może upłynąć przed 

rozpatrzeniem wniosku. 

 



Rozdział 8. 

Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej  

80 m
2
 

§ 25. Z uwagi na brak w gminnym zasobie mieszkaniowym lokali o powierzchni 

użytkowej przekraczającej 80 m
2 

  Gmina Wolbórz nie ustala kryteriów oddawania 

w najem takich lokali. 

 

  

 

 


