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w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzqcych w sklad mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice

H I1

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku 0 ochronie praw lokatoréw,
mieszkaniowym zasobie gminy io zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 611 zpéin. zm.),
art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 iart. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie
gmim1ym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z péin. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastqpuje:

Rozdzial 1
Postanowienia ogélne

§ 1. Uchwata niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzqcych w sk1ad
mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice oraz tryb zaspokajania potrzeb mieszkaniowych czionkéw wspélnoty
samorzqdowej Miasta Gliwice i oséb okreélonych w § 4 ust. 2 pkt 5 oraz ustala kryteria vvyboru oséb,
z ktérymi umowy najmu powinny byé zawierane w pierwszej kolejnoéci.

§ 2. 1. Ilekroé w uchwale jest uzyty termin:

1) ustawa - nalezy przez to rozumieé ustawg zdnia 21cze1wca 2001roku oochronie praw lokatoréw,
mieszkaniowym zasobie gminy i 0 zmianie Kodeksu cywilnego,

2) cztonek wspélnoty samorzqdowej — na1eZy przez to rozumieé osobe; zamieszkujqca, na terenie Miasta
Gliwice zzamiarem statego pobytu (centralizujqcq swoje potrzeby Zyciowe iprowadzqcq na tym terenie
gospodarstvvo domowe), ktéry moie byé udokumentowany zaéwiadczeniami, poéwiadczeniami lub innymi
odpowiednimi dokumentami potwierdzajqcymi zamiar stalego pobytu na terenie Miasta Gliwice. Przez
cz10nka wspélnoty samorzqdowej nie nalezy rozumieé osoby osadzonej wareszcie na terenie Miasta
Gliwice, ktérej centralizacja potrzeb Zyciowych oraz adres zameldowania przed osadzeniem znajdowaly si¢
poza Miastem Gliwice,

3) najem socjalny - nalezy przez to rozumieé umowe; najmu, 0 ktérej mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001
roku 0 ochronie praw lokatoréw, mieszkaniowym zasobie gminy i 0 zmianie Kodeksu cywilnego,

4) uchwata - nalezy przez to rozumieé niniejsza; uchwahp,
5) dochéd - nalezy przez to rozumieé dochéd, oktérym mowa wobowiqzujqcej ustawie ododatkach
mieszkaniowych,

6) wynajmujqcy — nalgzy przez to rozumieé Miasto Gliwice, w imieniu ktérego dziata Zaldad Gospodarki
Mieszkaniowej lub Zarzqdca.
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Rozdzial 2
Wysokoéé dochodu gospodarstwa domowego uzasadniajqca oddanie w najem lub podnajem lokalu
na czas nieoznaczony i najem socjalny lokalu oraz wysokoéé dochodu gospodarstwa domowego

uzasadniajqca stosowanie obniiek czynszu

§3. 1. Dochéd gospodarstwa domowego (kryteiium dochodowe) uzasadniajqcy zawarcie umowy najmu
socjalnego lokalu (tzw. pozostawanie w niedostatku) uwaza sis; za spehiiony, jeieli éredni miesiqczny dochéd
przypadajqcy na jednego czionka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesigcy poprzedzajqcych datqg
ziozenia wniosku 0 wynajgcie lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta, aktualizacji, bqdi weiyfikacji wniosku
przed zawarciem umowy najmu socjalnego lokalu: -

a) nie przekracza 75% najnizszej emerytury w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
b) nie przekracza 50% najniiszej emerytury w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

2. Dochéd gospodarstwa domowego (kryterium dochodowe) uzasadniajqcy zawarcie umowy najmu lub
podnajmu lokalu na czas nieoznaczony (tzw. pozostawanie wtrudnej sytuacji materialnej) uwaz'a sic; za
spehiiony, jeZe1i §redni miesiqczny dochéd przypadajqcy na jednego cztonka gospodarstwa domowego
w okresie 3 miesiegcy poprzedzajqcych data; ziozenia wniosku 0 wynajrgcie lokalu zmieszkaniowego zasobu
Miasta, aktualizacji, bqdi weryfikacji wniosku przed zawarciem umowy najmu lokalu:
a) przekracza 75% i nie przekracza 150% najniiszej emerytury w przypadku gospodarstwajednoosobowego,
b) przekracza 50% inie przekracza 100% najnizszej emerytury w przypadku gospodarstwa wieloosobowego
lub nie przekracza 120% najniiszej emerytury wgospodarstwie wieloosobowym przynajmniej zjedna,
osobq niepelnosprawnq.
3. Dochéd gospodarstwa domowego (kryterium dochodowe) dla oséb ubiegajqcych siq 0 wynajgcie

mieszkania do remontu uwaza sic; za spehfiiony, jezeli éredni miesiqczny dochéd przypadajqcy na jednego
cztonka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesigcy poprzedzajqcych date; zioienia wniosku 0 wynaj¢cie
lokalu zmieszkaniowego zasobu Miasta, bqdi weryfikacji wniosku przed wskazaniem lokalu izawarciem
umowy 0 jego remont:
a) przekracza 150% i nie przekracza 350% najnizszej emeiytury w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
b) przekracza 100% i nie przekracza 250% najnizszej emeiytury w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

4.W przypadku okreélenia stawki czynszu najmu za lmz powierzchni lokalu na poziomie
co najmniej 3% wartoéci odtworzeniowej, stosuje si¢ odpowiednio progi dochodowe uprawniajqce
do obnizki czynszu przez Wynajmujqcego:
a) dla gospodarstw domowych, w ktérych dochéd na czionka rodziny nie przekracza 50% najnizszej emerytury
na 1 osob¢ — 40% obnizki,

b) dla gospodarstw domowych, w ktérych dochéd na czionka rodziny przekracza 50% najnizszej emerytury
i nie przekracza 75 % najnizszej emerytury na 1 osobe; — 20 % obnizki.
Obni2ka udzielana jest na wniosek naj emcy, na okres 12 miesi¢,cy.

Rozdzial 3
Zakres najmu

§4. 1. Lokale mieszkalne oddawane sq w najem czionkom wspélnoty samorzqdowej Miasta Gliwice oraz
osobom okreélonym w ust. 2 pkt 5, ktérych potrzeby mieszkaniowe nie sq zaspokojone.

2. Kierujqc si¢ zasadami racjonalnej gospodarki mieszkaniowej Prezydent Miasta wydziela z zasobu
mieszkaniowego miasta lokale:
1) do wynaje;cia dla oséb umieszczonych na listach, 0 ktérych mowa w § 8 oraz § 14 Uchwaiy,

2) do wynaje;cia w ramach najmu socjalnego,
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3) do wynajecia - dla wierzycieli zgiaszajacyoh do realizacji wyroki sadu z przyznanym prawem do najmu
socjalnego lokalu - pod warunkiem wykonania remontu we wlasnym zakresie i na w1asny koszt przez
wierzyciela,

4) do wynajecia jako lokale zamienne,
5) do wynajecia osobom, ktore uzyskaly status repatrianta i moga ubiegaé sie o wynajecie lokalu mieszkalnego
na terenie Miasta Gliwice na zasadach okreélonych w § 17 Uchwaiy,

6) do wynajecia jako lokale zakwalifikowane do remontu,
7) do wynajecia jako lokale powstale w wyniku adaptacji powierzchni niemieszkalnych,
8) ktoiych dysponentem jest Centnlm Pieczy Zastepczej iWspierania Rodziny, zprzeznaczeniem na m.in.
rodzinne domy dziecka i mieszkania chronione,

9) ktéiych dysponentem jest Osrodek Pomocy Spolecznej, z przeznaczeniem na m.in. mieszkania chronione,
10) do wynajecia dla osob uczestniczacych wprojektach prowadzonych przez Miasto Gliwice,
wspoifinansowanych ze irodei zewnetrznych.
3. Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych w budynkach oddanych do uiytkowania

po 30 czerwca 2019 roku okreslono odrebna uchwata.
4. Do lokali mieszkalnych wynajmowanych przez Miasto Gliwice od innych podmiotow stosuje sie zasady

wynajmu jak dla lokali wchodzacych w skiad mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice.

Rozdzial 4
Lokale zamienne

§ 5. 1. Wamnkami zamieszkiwania kwalifikujacymi wnioskodawce do ich poprawy jest:

1) zamieszkiwanie w lokalu lub budynku, wchodzacym w sk1ad mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice, ktory
z uwagi na 21y stan techniczny przeznaczony jest do rozbiorki, modernizacji lub do remontu kapitalnego,

2) zamieszkiwanie wlokalu wchodzacym wsklad mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice, ocharakterze
niemieszkalnym,

3) zamieszkiwanie w lokalu wchodzacym w skiad mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice, ktory z uwagi na
jego po1oZenie lub wyposaienie techniczne nie jest dostosowany do potrzeb wynikajacych zwarunkow
zdrowotnych i dotyczy osob speiniajacych warunki okreslone w § 8 Uchwaiy.
2. Miasto zapewnia réwniez wynajecie lokalu zamiennego najemcom mieszkajacym wbudynkach lub

lokalach wchodzacych w sk1ad mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice:
1) przeznaczonych do wykwaterowania ze wzgledu na sprzedaz, prowadzone inwestycje i na inne cele,
2) w przypadku zajmowania czesci lokalu wspélnego, w sytuacji oproinienia poz0sta1ej czesci tego lokalu.

3. Wynajmujacy zapewnia wynajecie lokalu zamiennego najemcom mieszkajacym wbudynkach lub
lokalach nie wchodzacych wskiad mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice przeznaczonych do rozbiorki
ze wzgledu na cele lokalizacji drog.

4. Miasto zapewnia wynajecie lokalu zamiennego najemcom zamieszkujqcym lokale mieszkalne
wbudynkach uzytecznosci publicznej, ktorych wlascicielem jest Miasto Gliwice, wprzypadku koniecznosci
opréznienia budynku lub w przypadku koniecznosci wykorzystania lokalu na cele publiczne.

5. W przypadku, kiedy najemca wystepuje 0 wynajem lokalu zamiennego ometrazu wiekszym, ani2eli
dotychczas zajmowany lokal, Miasto Gliwice moZe wskazaé taki lokal, pod warunkiem wykonania remontu we
wiasnym zakresie i na koszt wiasny najemcy oraz pod warunkiem, Ze najemca z1o2y oswiadczenie, i2 zrzeka
sie wszelkich roszczefi o zwrot lub dokonanie rozliczenia z Wynajmujqcym z tego tytulu.

6. W przypadku wykwaterowania, gdy nalezy dokonaé koniecznego remontu oszerokim zakresie
przedmiotowym, za zgoda najemcy Wynajmujacy moie zawrzeé umowe na lokal Zamienny na czas
nieoznaczony.

Id: 3E3OC03D-7F79-4C30-85E8-09D60283F298. Projekt Strona 3



I

Rozdzial 5
Najem socjalny

§6. 1. Lokale mieszkalne stanowiace mieszkaniowy zasob Miasta Gliwice moga byé przeznaczone
do najmu socj alnego.

2. Umowa najmu socjalnego lokalu zawierana jest z osoba, pozostajqca, w niedostatku na czas oznaczony.
3. Umowe najmu socjalnego lokalu zawiera sie z osobami, ktore opusciiy zaklady karne, awczesniej

posiadaiy tytu1 prawny do lokalu mieszkalnego nalezacego do zasobu Miasta Gliwice iprzekazaiy lokal
do dyspozycji Wynajmujacego.

4. Umowa najmu lokalu, na wniosek dotychczasowego najemcy lub Zarzadcy dziaiajacego w jego imieniu,
moze byé zmieniona na umowe najmu socjalnego lokalu. Warunkiem zawarcia umowy najmu socjalnego
lokalu jest pozostawanie czionkow gospodarstwa domowego wniedostatku przy zastosowaniu zasad
racjonalnego gospodarowania zasobem Miasta Gliwice.

5. Z osobami, ktore nie przedstawia, dochodu w wysokosci uprawniajacej do ponownego zawarcia umowy
najmu socjalnego lokalu, mozna zawrzeé umowe najmu na czas nieoznaczony dotychczas zajmowanego lokalu,
pod warunkiem nie wystepowania zalegiosci z tytuiu uZywania tego lokalu.

6. W przypadku wykwaterowania mieszkaficéw z lokali lub budynkow wchodzacych w skiad
mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice, w sytuacji, gdy osoby zajmuja lokal bez tytulu prawnego, dopuszcza
sic; mozliwoéé skierowania do zawarcia umowy najmu socj alnego lokalu.

7. Pieiwszefistwo zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu przysluguje nastepuj acym osobom:
1) ktore zostaly pozbawione mieszkafi na skutek zdarzefi losowych,
2) uprawnionym do otrzymania najmu socjalnego lokalu na podstawie prawomocnego wyroku sadu, przy

zachowaniu nastepujacych zasad:
a) realizacja wyrokow eksmisyjnych z lokalu bedacego w mieszkaniowym zasobie Miasta Gliwice nastepuje
przy zastosowaniu zasad racjonalnego gospodarowania zasobem Miasta,

b) realizacja wyrokow eksmisyjnych z lokalu bedacego w innym zasobie niz zaséb Miasta Gliwice nastepuje
wediug kolejnosci ziozenia wniosku przez wierzyciela, z vvyjatkiem przypadku
okreslonego w § 4 ust. 2 pkt 3 Uchwaty.

8. W przypadku, gdy wystepuje zbieznosé tytuiow uprawniajacych do ubiegania sie o wynajecie lokalu
z zasobu Miasta Gliwice, a jeden z tych tytulow stanowi prawomocne orzeczenie sadowe nakazujace Miastu
dostarczenie lokalu przeznaczonego do najmu socj alnego, sprawa bedzie rozpatrywana wyiacznie na podstawie
orzeczenia sadowego.

9. W przypadku, gdy na podstawie orzeczenia sadowego przyznajacego uprawnienie do otrzymania najmu
socj alnego lokalu, majac na wzgledzie racjonalne gospodarowanie zasobem Miasta Gliwice, istnieje mozliwosé
zawarcia umowy najmu socjalnego zajmowanego lokalu, co bedzie réwnoznaczne zrealizacja powyiszego
wyroku pod warunkiem, ze powierzchnia lokalu uprawnia lokatora do ubiegania sie o dodatek mieszkaniowy
zgodnie z ustawa o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdzial 6
Zasady dokonywania zamian lokali mieszkalnych

§ 7. 1. Najemcy lokali stanowiacych mieszkaniowy zasob Miasta Gliwice, z ktorymi zawarte sa umowy
na czas nieoznaczony, moga dokonywaé zamiany lokali wyiacznie z osobami posiadajacymi:

1) prawo najmu na czas nieoznaczony innego lokalu mieszkalnego lub
2) spoidzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

2. Zamiana lokalu mieszkalnego nastepuje za uprzednia, zgoda Wynajmujacego w imieniu ktorego dziaia
Zarzadca zasobu mieszkaniowego Miasta Gliwice.
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1 3. Odmowa zgody na zamiane moze nastapié w przypadku istnienia zalegiosci w zaplacie czynszu i innych
oplat wynikajaoych ze stosunku najmu.

4. Koszty zwiazane zremontem lokali stanowiacych przedmiot zamiany wcaiosci obciqzajq przysziych
najemcow, ktorzy zobowiazuja sie ziozyé oswiadczenie, iz zrzekaja sie wszelkich roszczefi ozwrot lub
dokonanie rozliczenia z Wynajmujacym z tego tytulu.

5. Zamiany lokali miedzy kontrahentami dokonywane sa przez Zarzadcéw zasobu mieszkaniowego Miasta
Gliwice zgodnie z odpowiednimi umowami.

§ 8. 1. Najemcy lokali nalezacych do mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice, z ktérymi zawarte sa umowy
najmu na czas nieoznaczony inie posiadaja zalegioéci ztytuiu op1at zwiazanych zkorzystaniem zlokali
w zasobie mieszkaniowym Miasta Gliwice, moga ubiegaé sie o zamiane mieszkania na inny lokal mieszkalny,
ktory zostai zwolniony i jest wdyspozycji Wynajmujacego, wprzypadku zamieszkiwania wlokalu, ktoly
zuwagi na jego polozenie lub wyposazenie techniczne nie jest dostosowany do potrzeb wynikajacych
zwarunkow zdrowotnych. Warunki zdrowotne powinny byé potwierdzone wnastepujacy sposob,
wprzypadku:

1) najemcy lub wspolnajemcy poprzez orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepeinosprawnoéci
lub réwnorzednym orzeczeniem orzecznika ZUS,

2) gdy orzeczenie dotyczy dzieci mozna dokonaé zamiany mieszkania, jezeli dzieci stale zamieszkuja
isa zameldowane na pobyt staiy wjednym lokalu mieszkalnym razem znajemca, oraz orzeczenie
oniepeltnosprawnosci potwierdza koniecznosé staiej lub diugotiwaiej opieki lub pomocy innej osoby
w zwiazku ze znacznie ograniczona mozliwoscia samodzielnej egzystencji.
2. Liste osob bedacych najemcami lokali mieszkalnych nalezacych

do mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice mogacych ubiegaé sie ozamiane na lokal odpowiadajacy ich
potrzebom sporzadza Wynajmujacy, po uzyskaniu pozytywnej opinii wraz z uzasadnieniem Zespolu do Spraw
Mieszkaniowych.

3. Osoba dokonuj qca zamiany jest zobowiazana do wykonania prac w uprzednio zajmowanym lokalu
w zakresie ustalonym w protokole zdawczo — odbiorczym z zastrzezeniem ust. 4 w terminie trzech miesiecy od
daty podpisania protokohl zdawczo - odbiorczego.

4. W przypadku, gdy osoba zdajaca lokal nie wywiaze sie z zakresu prac okreslonych w ust. 3 wowczas
Wynajmujacy obciazy kosztami wykonanego remontu osobe zdaj ace; lokal mieszkalny.

5. Dwukrotna rezygnacja z objecia w najem wskazanego lokalu mieszkalnego spowoduje skreslenie z listy
osob ubiegajacych sie o zamiane ze wzgledu na stan zdrowia.

Rozdzial 7
Ogolne zasady postepowania przy ubieganiu sie 0 wynajecie lokalu mieszkalnego oraz sposéb poddania

tych spraw kontroli spolecznej

§ 9. 1. Osobom ubiegajacym sie o wynajecie lokalu beda oddawane lokale mieszkalne w stanie przydatnym
do uzytkowania z zastrzezeniem ust. 2.

2. Lokale mieszkalne nie spelniajace wymogow do zasiedlenia (tzn. zakwalifikowane do remontu) mozna
oddawaé w najem osobom, ktére wyraziiy na to zgode, w zamian za wykonanie remontu
we wlasnym zakresie i na wiasny koszt oraz zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozdziale 12.

§10.1.0soba ubiegajaca sie owynajecie lokalu mieszkalnego skiada raz wroku wterminie
do dnia 31 pazdziemika kazdego roku wsiedzibie Wynajmujacego wypeiniony formularz wniosku
mieszkaniowego,
do ktorego zaiaczaz

1) dowody potwierdzajace zamieszkiwanie na terenie Miasta Gliwice i nalezenie do wspolnoty samorzadowej
Miasta Gliwice,
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2) dokumenty wnioskodawoy oraz wszystkich pelnoletnich oséb ujetyoh na wniosku o wynajecie lokalu wraz
z wnioskodawca, potwierdzajace uzyskany dochod lub brak uzyskanego dochodu,

3) inne zaswiadczenia pozwalajace ustalié sytuacje rnieszkaniowa, rodzinna izdrowotna osob vvymienionych
we wniosku,

4) dokumenty potwierdzajace warunki mieszkaniowe oséb ubiegajacych sie o wynajecie lokalu
z mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice.
2. W toku postepowania Wynajmujacy moze wzywaé wnioskodawce oraz wszystkie pelnoletnie osoby

objete wnioskiem do stawienia sie w siedzibie Wynajmujacego w celu zlozenia wyjasniefi lub dostarczenia
dokumentacji niezbednej do stwierdzenia spelniania kryteriow okreslonych Uchwala.

3. Niespelnienie wymogow formalnych spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. W przypadku
ponownej checi ubiegania sie o wynajecie lokalu, niezbedne bedzie zlozenie nowego wniosku.

4. Rozpatrywane beda jedynie wnioski kompletne, zawierajace poprawnie wypelniony formularz oraz
dolaczone wymagane dokumenty, od wszystkich pelnoletnich osob objetych wnioskiem pod warunkiem
spelnienia klyterium dochodowego.

5. Wnioski oraz aktualizacje wnioskow podlegaja, ocenie punktowej zgodnie zzalacznikiem
do Uchwaly.

§ 11. 1. Wprowadza sie kontrole kwalifikowania osob, z ktorymi beda zawierane umowy najmu lokali na
czas nieoznaczony i lokali przeznaczonych do najmu socj alnego.

2. Funkcje kontroli sprawuje Zespél do Spraw Mieszkaniowych.
3. Zespol do Spraw Mieszkaniowych powoluje i odwoluje Prezydent Miasta.
4. W sklad Zespolu wchodzi siedmiu radnych Rady Miasta wytypowanych przez Rade Miasta, jeden

pracownik Osrodka Pomocy Spolecznej wG1iwicach wytypowany przez Dyrektora Osrodka Pomocy
Spolecznej i jeden pracownik Centrum Pieczy Zastepczej iWspierania Rodziny wytypowany przez Dyrektora
Centrum Pieczy Zastepczej i Wspierania Rodziny.

5. Do zadafi Zespolu dzialajacego w oparciu o wewnetrzny regulamin pracy zatwierdzony przez Prezydenta
Miasta nalezy w szczegolnosci:
1) opiniowanie wnioskow osob ubiegajacych sie o wynajecie lokalu pod wzgledem sytuacji mieszkaniowej,
rodzinnej i zdrowotnej Wnioskodawcy na podstawie dokonanych wizji i dostarczonej dokumentacji,
a w szczegolnosci w oparciu o opinie Osrodka Pomocy Spolecznej i innych wlasciwych organow i instytucji
wraz z przeprowadzeniem oceny punktowej zgodnie z zalacznikiem do Uchwaly,

2) wspoludzial przy sporzadzaniu list oséb zakwalifikowanych do otrzymania lokalu, oktorych mowa
w § 12 ust. 3 i6 Uchwaly,

3) rozpatrywanie zastrzezefi wniesionych do projektu list rocznych osob zakwalifikowanych
do wynajecia lokalu z zasobu Miasta Gliwice.

§12. 1. Podstawa zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego jest umieszczenie osob ubiegajacych sie
o lokal mieszkalny z zasobu Miasta Gliwice na listach rocznych.

2. Wynajmujacy przy wspoludziale Zespolu do Spraw Mieszkaniowych w temiinie do 15 lutego kazdego
roku sporzadza proj ekty rocznych list osob zakwalifikowanych do otrzymania lokalu mieszkalnego.

3. Przy sporzadzaniu projektow list brane sq pod uwage; osoby, ktore zlozyly wnioski wterminie
do dnia 31 paidziernika poprzedniego roku, spelniaja kxyterium dochodowe oraz zasady wynikajace
zUchwaly.

4. W celu zapewnienia kontroli spolecznej, projekty list podaje sie do publicznej wiadomosci na okres
14 dni poprzezjej wywieszenie w siedzibie i na stronie intemetowej Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej (imie
i nazwisko oraz liozba punktow).

5. Wnioskodawcy moga skladaé uwagi i zastrzezenia do projektu listy do ostatniego dnia lutego.
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6. Po uwzglednieniu wniesionych uwag izastrzezefi, Wynajmujacy przy wspéludziale Zespolu do Spraw
Mieszkaniowych sporzadza listy roczne, ktore podpisuje Prezydent Miasta wterminie do dnia 31 marca
kazdego roku. W celu zapewnienia kontroli spolecznej, listy podaje sie do publicznej wiadomosci poprzez ich
wywieszenie w siedzibie ina stronie intemetowej Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej (imie inazwisko oraz
liczba punktéw) na okres 30 dni.

7. W razie zmiany okolicznosci wymienionych wzalaczniku do Uchwaly, skutkujacych zwiekszeniem
liczby punktow wtrakcie obowiazywania list, o ktoiych mowa w ust. 6, zmiany te beda uwzgledniane przy
sporzadzaniu proj ektow list na kolejny rok.

§13. 1. Wnioski mieszkaniowe osob figurujacych na listach rocznych podlegaja aktualizacji raz w roku,
w terminie od 1 do 31 pazdziernika, polegajacej na zlozeniu przez wnioskodawce dokumentacji w celu
weryfikacji spelnienia kryterium dochodowego oraz pozostalych warunkow wynikajacych z Uchwaly.

2. Niedokonanie aktualizacji w wyznaczonym terminie lub dokonanie aktualizacji w sposéb niekompletny,
jak rowniez przekroczenie kryterium dochodowego spowoduje, ze wniosek nie bedzie brany pod uwage przy
tworzeniu projektu list rocznych, jak rowniez spowoduje odstapienie od realizacji wniosku czyli uniemozliwi
zawarcie umowy najmu ibedzie stanowilo podstawe do skreslenia wniosku z list rocznych, o ktoiych mowa
w § 14 ust. 2 Uchwaly.

3. W przypadku checi ponownego ubiegania sie o wynajecie lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta Gliwice
przez osoby wymienione w ust. 2 niezbedne bedzie zlozenie nowego wniosku.

§14. 1.D1a sytuacji opisanych w§ 5 Uchwaly sporzadza sie liste osob zakwalifikowanych
do otrzymania lokalu zamiennego.

2. Osoby ubiegajace sie o lokal z zasobu Miasta Gliwice, ktorych wnioski zostaly zweryfikowane zgodnie
z § 10, § 12, § 13 i spelniaja klyterium dochodowe zostana umieszczone na listach rocznych zgodnie
z nastepujaca kolejnoéciaz
1) lista osob, ktore nie posiadaja, tytulu prawnego do lokalu, budynku lub zostaly im naliczone punkty zgodnie
z pkt 7 zalacznika do Uchwaly — lista podstawowa,

2) lista osob, ktoiych potrzeby mieszkaniowe nie sa, zaspokojone — lista dodatkowa.

§15. 1. W celu zapewnienia kontroli spolecznej, wkazdy poniedzialek, Wynajmujqcy przedstawia
na stronie intemetowej oraz tablicy ogloszefi wZak1adzie Gospodarki Mieszkaniowej adresy lokali
mieszkalnych przeznaczonych do wynajecia, pod wamnkiem dysponowania lokalami mieszkalnymi
przeznaczonymi do zasiedlenia.

2. Lokale mieszkalne, o ktorych mowa wust. 1, mozna ogladaé w wyznaczonych terminach, wokresie
nie przekraczajacym dwoch tygodni.

3. Po uptywie okresu ekspozycji listy, oktorej mowa wust. 1, Wynajmujacy dokonuje wyboru osoby,
zktorq zostanie zawarta umowa najmu lokalu mieszkalnego, sposrod osob uprawnionych do otrzymania
mieszkania, ktore w okresie ekspozycji listy wyrazily cheé wynajecia danego lokalu mieszkalnego zgodnie
z kolejnoscia wynikajaca z § 16 Uchwaly i przy spelnieniu warunku, o ktorym mowa w ust. 4.

Wynajmujacy moze ponownie umiescié adres lokalu na liscie, o ktorej mowa w ust. 1.
4. Dla osob uprawnionych do otrzymania lokalu zgodnie z§ 16 ust. 1 pkt 3 i4 powierzchnia uzytkowa

lokalu mieszkalnego nie moze wynosié wiecej niz:
1) do 35 m2 - dla 1 osoby,
2) do 40 m2- dla 2 osob,
3) do 45 m2 - dla 3 oséb,

4) do 55 m2 - dla 4 osob,
5) do 65 ml - dla 5 osob,
6) dla minimum 6 osob - nie obowiazuje kxyterium metrazowe.
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Gospodarstwa minimum 2 osobowe, w ktorych osoba niepelnosprawna posiada orzeczenie
o niepelnosprawnosci z prawem do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, uprawnione sa, do otrzymania lokalu
o powierzchni uzytkowej lokalu wiekszej o 10 ml.

W przypadku wybrania lokalu o powierzchni wiekszej, niz ta do ktorej osoba jest uprawniona, wniosek
nie bedzie brany pod uwage przy wskazaniu lokalu.

§ 16. 1. Ustala sie nastepujaca kolejnosé zawierania umow najmu lokali mieszkalnych:

1) z osobami umieszczonymi na liscie, o ktorej mowa w§ 14 ust. 1 Uchwaly czyli wykwaterowanie,
wprzypadku, gdy osoby umieszczone na liscie wykwaterowafi zloza wniosek na ten sam lokal wyboru
dokonuje sie biorac pod uwage stan techniczny niemchomosci, zktorej ma miejsce
wykwaterowanie, a w przypadku osob z tego samego budynku o zawarciu umowy decyduje losowanie,

2) z osobami ubiegajacymi sie o zamiane lokalu spelniajacymi kryteria, o ktorych mowa
w § 8 ust. 1 w przypadku kilku wnioskow na dany lokal zostanie on wskazany osobie, ktéra pierwsza zlozyla
wniosek o zamiane,

3)z osobami umieszczonymi na liscie podstawowej, ktore uzyskaly najwyzsza liczbe punktéw,
aw przypadku wnioskow orownej liczbie punktow okolejnosci decyduje kolejnosé zlozenia wniosku
mieszkaniowego,

4)z osobami umieszczonymi na liscie dodatkowej, ktore uzyskaly najwyzsza liczbe punktow,
aw przypadku wnioskow orownej liczbie punktow okolejnosci decyduje kolejnosé zlozenia wniosku
mieszkaniowego.
2. Pierwszefistwo zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony lokalu dostosowanego dla potrzeb osob

niepelnosprawnych przysluguje osobom uprawnionym do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
z zasobu Miasta Gliwice posiadajqcym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepelnosprawnosci
spowodowane uposledzeniem narzadu ruchu.

§ 17. 1. Klyteriéw dochodowych nie stosuje sie w przypadkach:

1) zamian lokali mieszkalnych, o ktoiych mowa w § 7 Uchwaly,
2) zamian lokali z Wynajmujacym ze wzgledu na stan zdrowia,
3) zawierania umow najmu na podstawie przepisow okreslonych w Rozdziale 10 Uchwaly,
4) zawierania umow najmu lokali zamiennyoh (wykwaterowania),
5) zawierania umow najmu na podstawie wyrokow sadu,
6) zawierania uméw najmu z osobami, o ktorych mowa w § 4 ust. 2 pkt 5 Uchwaly,
7) laczenia lokali,
8) zawierania umow najmu lokali, 0 ktorych mowa w § 25 Uchwaly.

Rozdzial 8
Zasady postepowania w stosunku do os6b, ktére pozostaly w lokalu opuszczonym przez najemca; lub

w lokalu, w ktérego najem nie wstqpily po smierci najemcy oraz inne przypadki zawarcia umowy najmu

§18.1.Wynajmujqcy zawiera umowe najmu lokalu zosoba, zktora umowe rozwiqzano
ze wzgledu na wystepujace zalegloéci platnicze zwiazane zzajmowaniem lokalu, oile zostalo splacone
zadluzenie podstawowe, odsetki oraz koszty procesu sadowego.

2. Wynajmujacy moze na wniosek osoby, wobec ktorej orzeczona zostala eksmisja z lokalu wchodzacego
wsklad mieszkaniowego zasobu miasta, wyrazié zgode na ponowne zawarcie umowy najmu dotychczas
zajmowanego lokalu, pod warunkiem splaty zadluzenia z tytulu zajmowania lokalu, kosztow procesu sadowego
i egzekucji.
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3. W przypadku zgonu dotychczasowego najemcy, Wynajmujacy zawiera umowe najmu lokalu
zmalzonkiem nie bedacym wspolnajemca lokalu, dzieémi dotychczasowego najemcy i jego wspolmalzonka,
im1ymi osobami wobec ktoryoh zmarly byl obowiqzany do éwiadczefi alimentacyjnych, oraz osoba, ktéra
pozostawala faktycznie we wspolnym pozyciu ze zmarlym pod warunkiem, ze osoby te spelniaja, lacznie
ponizsze przeslankiz
1) sa, na stale zameldowane i stale zamieszkiwaly z najemca, w lokalu do chwili jego smierci,
2) nie maja zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,
3) dokonaja splaty zadluzenia podstawowego ztytulu zajmowania lokalu, odsetek oraz kosztow procesu

sadowego.

§ 19. 1. Majac na wzgledzie racjonalna gospodarke mieszkaniowe} Wynajmujacy, na wniosek najemcy moze
wyrazié zgode na przylaczenie do dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego zwolniony lokal pod
wanmkiem gdy:

1) lokal mieszkalny posiada wspolny przedpokoj z lokalem dotychczas zajmowanym lub,
2) lokal lub pomieszczenie nie spelnia warunkow technicznych do wynaj ecia jako samodzielny lokal lub,
3) lokal bezposrednio przylega wpoziomie do mieszkania ioba lokale stanowily kiedys calosé jako jedno
mieszkanie lub,

4) lokal mieszkalny jest lokalem samodzielnym, przylega w poziomie do zajmowanego lokalu, nie ma
mozliwosci jego sprzedazy, zostal dwukrotnie umieszczony na liscie lokali do remontu i nie zostal przyjety
przez osoby uprawnione lub,

5) lokal uzytkowy nie znalazt chetnych do objecia w najem po dwoch przetargach.
2.0 wynajecie zwolnionego lokalu moze ubiegaé sie osoba, ktéra nie posiada zaleglosci platniczych

zwiazanych zkorzystaniem zlokali wzasobie Miasta Gliwice oraz posiada umowe najmu zawartq
na czas nieoznaczony.

3. Koszty prac remontowych ponosza najemcy i w zwiazku z tym obowiqzani sa zlozyé oswiadczenie
o zrzeczeniu sie roszczefi o zwrot lub dokonanie rozliczenia z Wynajmujacym z tego tytulu.

§20. 1. W razie zgonu najemcy, w przypadku braku osob, ktore wstepuja, w najem lokalu mieszkalnego
w trybie art. 691 Kodeksu cywilnego, Wynajmujacy przyznaje prawo najmu tego lokalu zstepnym i wstepnym
najemcy w linii prostej bqdz rodzefistwu najemcy, pod warunkiem, ze osoby te spelniaja lacznie przeslanki
wymienione w ust. 3.

2. W razie opuszczenia lokalu przez najemce Wynajmuj acy przyznaje prawo najmu tego lokalu malzonkowi
nie bedacemu wspolnajemca lokalu, dzieciom najemcy i jego wspolmalzonka, zstepnym iwstepnym najemcy
wlinii prostej, rodzefistwu najemcy, innymi osobom wobec ktorych najemca jest lub byl obowiqzany do
swiadczefi alimentacyjnych, oraz osobie, ktora pozostawala faktycznie we wspélnym pozyciu z najemca pod
warunkiem, ze osoby te spelniaja lacznie przeslanki wymienione w ust. 3.

3.0sobom wymienionym wust. 1 i2 Wynajmujacy przyznaje prawo najmu lokalu, pod warunkiem,
ze osoby te spelniaja, lacznie nastepuj ace przeslanki:
1) na stale sa zameldowane ina stale zamieszkiwaly z najemca, w lokalu do chwili opuszczenia lokalu przez
najemce lub do chwili jego smierci. Zamieszkiwanie powinno byé udokumentowane poprzez zaswiadczenie
o zameldowaniu i potwierdzenie Zarzadcy lokalu,

2) nie posiadaja zaleglosci platniczych zwiazanych z zajmowaniem lokalu,
3) nie maja zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.
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Rozdzial 9
Warunki jakie musi spelniaé lokal dla osob niepelnosprawnych z uwzglednieniem rzeczywistych potrzeb

wynikajqcych z rodzaju niepelnosprawnosci

§21. 1. Lokal wskazywany osobie niepelnosprawnej winien byé dostosowany do indywidualnego rodzaju
niepelnosprawnosci.

2. Budynek, wktorym usytuowany bedzie lokal dla osoby niepelnosprawnej powinien zapewniaé
mozliwosé nalezytego dostepu do lokalu poprzez odpowiednia likwidacje barier architektonicznych
z uwzglednieniem technicznych mozliwosci.

3. Osobie posiadajacej orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepelnosprawnosci
spowodowanej uposledzeniem narzadu ruchu, wskazywany bedzie lokal polozony na parterze budynku lub
polozony wbudynku, wktérym wystepuje dzwig osobowy lub w inny sposob jest dostosowany do potrzeb
osoby z niepelnosprawnoscia ruchowa.

Rozdzial 10
Zasady oddawania w najem mieszkafi zakwalifikowanych do remontu dla osob, ktére zlozyly wnioski

do 31 grudnia 2005 roku

§22. 1.0 otrzymanie mieszkania do remontu moga ubiegaé sie osoby bedace czlonkami wspolnoty
samorzadowej Miasta Gliwice, kt6re:

1) nie maja, zaspokoj onych potrzeb mieszkaniowych lub
2) posiadaja, tytul prawny do zajmowania lokalu w mieszkaniowym zasobie Miasta Gliwice, a dobrowolnie

chca, zamienié zajmowany lokal na inny lokal mieszkalny zakwalifikowany
do remontu. Przekazany do dyspozycji Miasta lokal powinien byé w stanie nadaj acym sie do zamieszkania.
2. Wnioski beda aktualizowane:

1) na bieza,co przez osoby zainteresowane wynajeciem mieszkania, przy czym wnioskodawca zobowiazany jest
powiadomié Wynajmujacego o istotnych zmianach majacych wplyw na realizacje wniosku,
a w szczegolnosci o zmianie adresu zamieszkania lub stanu cywilnego,

2) przez Wynajmujacego raz w roku w miesiacu lutym, przy czym aktualizacje beda, poprzedzone ogloszeniem
umieszczonym w prasie lokalnej oraz na tablicy ogloszefi w siedzibie Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej
wzywajacym osoby, ktore zlozyly wnioski 0 wynajecie mieszkania do remontu do zgloszenia sie
i potwierdzenia checi dalszego ubiegania sie 0 wynajecie mieszkania zakwalifikowanego do remontu.
3. Osoby aktualizuj ace wniosek powinny udokumentowaé spelnianie kryteriow okreslonych w ust 1.
4. Osoby, ktore nie dokonaja, aktualizacji, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2, zostana wykreslone z rejestru.
5. Osoby, ktore w kolejnych okresach roku kalendarzowego poczawszy od 1 stycznia 2020 do 31 giudnia

2021 roku, nie zlozyly badi nie zloza wniosku na zaden z lokali do remontu prezentowanych zgodnie
z § 24 ust. 1 i 4 zostaly badz zostana wykreélone z rejestru.

6. Osoby, ktore w kolejnych okresach rocznych, poczawszy od dnia 1 stycznia 2022 roku nie zloza, wniosku
na zaden z lokali do remontu prezentowanych zgodnie z § 24 ust. 1 i 4, zostanq wykreslone z rejestru.

7.Numery beda nadawane wkazdym roku od poczatku, zuwzglednieniem kolejnosci zlozenia wniosku
z lat ubieglych.

8. W celu zapewnienia kontroli spolecznej, lista osob, ktore moga ubiegaé sie 0 lokal do remontu bedzie
podana do publicznej wiadomosci wterminie od 1 do 30 czerwca kazdego roku, poprzez jej umieszczenie
w siedzibie i na stronie intemetowej Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej (lista bedzie zawieraé imie i nazwisko
oraz nadany nowy aktualny numer).

9. Odwolania od wykreslenia z rejestru w danym roku beda rozpatrywane do kofica roku kalendarzowego,
ktorego dotyczy wykreslenie; po zakoficzeniu roku kalendarzowego nieujete wnioski beda niszczone.

10. Wniosek moze byé uwzgledniony wylacznie na rzecz wnioskodawcy bez prawa cesji na czlonka rodziny
lub osobe trzecia.
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11. Dla osob ubiegajacych sie owynajecie mieszkania zakwalifikowanego do remontu na podstawie
postanowiefi niniejszego Rozdzialu obowiazuja zasady wskazywania mieszkafi do remontu zgodnie
z § 24 uchwaly.

. Rozdzial 11
Zasady oddawania w najem mieszkafi zakwalifikowanych do remontu obowiqzujqce dla osob, ktore

zlozyly wnioski po 1 wrzesnia 2015 roku

§23. 1. O otrzymanie mieszkania do remontu moga ubiegaé sie osoby, ktére zloza wniosek oraz lacznie
spelniaja wamnki:

1) sa czlonkami wspolnoty samorzadowej Miasta Gliwice inie figuruja wdotychczasovvym rejestrze oséb
ubiegajacych sie o wynajecie mieszkania zakwalifikowanego do remontu,

2) nie majq zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,
3) spelniaja kryterium dochodowe okreslone w § 3 ust. 3.

2. Wnioski osob, ktore nie spelniaja kryteriow okreslonych w ust. 1 zostana odrzucone.
3.Numery dla osob uprawnionych do otrzymania lokalu do remontu beda numerami kolejnymi,

nastepuj acymi po numerach nadanych osobom, ktore zlozyly wnioski do 31 grudnia 2005 r.
4. O kolejnosci nadania numeru decydowaé bedzie kolejnosé zlozenia wniosku.
5. Osoby, ktore w kolejnych okresach rocznych, nastepujacych po dacie umieszczenia na liscie osob

uprawnionych do otrzymania lokalu do remontu nie zloza, wniosku na zaden z prezentowanych lokali zostana
wykreslone z rejestru.

6. Dla osob ubiegajacych sie o wynajecie mieszkania zakwalifikowanego do remontu zgodnie z Rozdzialem
11 obowiazuja zasady wskazywania mieszkafi do remontu zgodnie z § 24.

7. Niespelnienie kryterium dochodowego w chwili wybrania lokalu spowoduje odstapienie
od realizacji wniosku czyli uniemozliwi wskazanie lokalu do remontu ispowoduje skreslenie wniosku z listy
osob uprawnionych do otrzymania lokalu do remontu.

8. Wnioski beda podlegaly porzadkowaniu przez Wynajmujacego raz w roku, tj. numery beda nadawane
w kazdym roku od poczatku oraz beda numerami nastepujacymi po numerach nadanych osobom, ktore zlozyly
wnioski do 31 grudnia 2005 r.

9. W celu zapewnienia kontroli spolecznej, lista osob, ktore moga ubiegaé sie o lokal do remontu bedzie
podawana do publicznej wiadomosci w terminie od 1 do 30 czerwca kazdego roku, poprzez jej umieszczenie
w siedzibie ina stronie intemetowej Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej (lista zawierala bedzie imie
i nazwisko oraz aktualny numer).

10. Wniosek moze byé uwzgledniony wylacznie na rzecz wnioskodawcy bez prawa cesji na czlonka rodziny
lub osobe trzecia.

Rozdzial 12
Zasady oddawania w najem lokali do remontu

§ 24. 1. W celu zapewnienia kontroli spolecznej, lista adreséw lokali mieszkalnych zakwalifikowanych do
remontu podawana bedzie do publicznej wiadomosci w miare posiadania wolnych lokali i prezentowana
w okresach miesiecznych (w pierwszy poniedzialek miesiaca), w siedzibie oraz na stronie intemetowej Zakladu
Gospodarki Mieszkaniowej.

2. W przypadku braku wolnych lokali podana zostanie do publicznej wiadomosci infonnacja o terminie
prezentowania kolejnej listy.

3. Wynajmujacy moze ponownie umiescié adres lokalu mieszkalnego na liscie mieszkafi do remontu.

4. Osoby chetne do objecia w najem mieszkania do remontu wskazuja na pismie w terminie 5 dni roboozych
od daty wywieszenia listy adres jednego lub kilku wybranych mieszkafi.
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5. Rozdziahi mieszkafi do remontu dokonuje Wynajmujacy biorac pod uwage numer wniosku. Lista
10 pierwszych numerow wnioskéw osob chetnych do objecia w najem mieszkania do remontu bedzie podana
do publicznej wiadomosci w pierwszy poniedzialek w miesiacu nastepnym po ogloszeniu listy mieszkafi
zakwalifikowanych do remontu w siedzibie i na stronie intemetowej Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej.

6. Wskazanie do przeprowadzenia remontu lokalu mieszkalnego otrzymuje osoba, ktorej wniosek jest
umieszczony w wykazie, o ktorym mowa w ust. 5, na pierwszym miejscu. W przypadku rezygnacji tej osoby
zotrzymania mieszkania, wskazanie do przeprowadzenia remontu, otrzymuje osoba, ktorej numer wniosku
umieszczony zostal na kolejnym miejscu wykazu.

7. Wskazanie mieszkania do remontu nie moze nastapié w stosunku do:
1) osoby, ktora zostala umieszczona na rocznych listach — podstawowej i dodatkowej,
2) osoby, ktora posiada zaleglosci lub miala umorzone zaleglosci z tytulu korzystania z lokali wchodzacych
w sklad mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice.

3) osoby, ktora nie spelnia warunkow wynikajacych zzapisow Rozdzialow 10- 12 niniejszej Uchwaly
na dziefi wskazywania lokalu.
8. W przypadku odbioru wskazania do remontu ipodpisania umowy oremont wniosek uwaza sie

za zrealizowany.
9. Jednokrotna rezygnacja zobjecia wnajem wskazanego do remontu lokalu mieszkalnego spowoduje

skreslenie z listy osob oczekujacych na mieszkanie do remontu.
10. Wnioski matzonkow beda polaczone i realizowane lacznie pod numerem oznaczonym mniejsza liczba.

Wprzypadku rozwiazania malzefistwa przez rozwod wnioski nie beda rozdzielane iWynajmuja,cy wskaze
jeden lokal mieszkalny zakwalifikowany do remontu.

11. Wnioskodawca wykonuje remont mieszkania we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zgodnie
z zakresem prac ustalonym przez Zarzadce zasobu mieszkaniowego Miasta Gliwice, przy czym:
1) remont mieszkania powinien byé wykonany w terminie 6 miesiecy,
2) przedluzenie tenninu remontu powyzej 6miesiecy nastepuje za zgoda, Wynajmujacego wszczegélnie

uzasadnionych przypadkach wymagaj acych m.in. uzyskania decyzji Wydzialu Architektury i Budownictwa,
3) remont wskazanego lokalu do remontu nie moze przekroczyé 12 miesiecy.

12. W przypadku nieukoficzenia remontu wtenninie wyznaczonym przez Wynajmujacego Zarzadca jest
zobowiazany naliczaé odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytulu prawnego.

13. Podstawe do zawarcia umowy najmu stanowié bedzie wykonanie ustalonych prac remontowych
iprzedlozenie przez Zarzadce zasobu mieszkaniowego Miasta Gliwice karty stanu technicznego
wyremontowanego lokalu mieszkalnego.

14. Zaistnienie ktérejkolwiek z przeslanek okreslonych w § 24 ust. 7 spowoduje odstapienie
od realizacji wniosku, tj. uniemozliwi zawarcie umowy najmu i bedzie stanowilo podstawe
do wykreslenia z listy osob oczekujacych na mieszkanie do remontu.

Rozdzial 13
Zasady i warunki oddawania lokali na realizacjc; zadafi z zakresu pomocy spolecznej oraz wspierania

rodziny i systemu pieczy zastepczej

§25. 1. Prezydent Miasta w ramach realizacji zadafi, o ktorych mowa w obowiazujacej ustawie o pomocy
spolecznej oraz ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej, moze wydzielié z mieszkaniowego
zasobu Miasta Gliwice lokale mieszkalne iprzeznaczyé je na mieszkania chronione, rodzinne domy dziecka
oraz placowki opiekuficzo-wychowawcze.

2. Przeznaczenie lokali na realizacje zadafi, o ktorych mowa w ust. 1 nastepuje na pisemny iuzasadniony
wniosek Osrodka Pomocy Spolecznej w Gliwicaoh, Centrum Pieczy Zastepczej iWspierania Rodziny
wGliwicach lub innej wlasciwej jednostki dzialajacej na terenie Miasta Gliwice, zajmujacej sie realizacjq
powyzszych zadafi.
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3. Jednostki wskazane wust. 2 samodzielnie dysponuja lokalami przeznaczonymi na realizacje zadari,
o ktorych mowa w ust. 1. ’

Rozdzial 14
Zasady i warunki oddawania do przebudowy powierzchni niemieszkalnych na lokale mieszkalne

§ 26. 1. Do przebudowy na lokale mieszkalne moga byé oddawane powierzchnie niemieszkalne stanowiace
wylaczna, wlasnosé Miasta Gliwice.

2. O przebudowe powierzchni niemieszkalnych na mieszkalne moga ubiegaé sie osoby nieposiadaj ace tytulu
prawnego do innego lokalu mieszkalnego oraz osoby, ktore chca powiekszyé dotychczas zajmowany lokal
mieszkalny.

3. Osoby ubiegaj ace sie o przebudowe powierzchni niemieszkalnych na lokale mieszkalne skladaja wniosek
u Wynajmujacego o wyrazenie zgody na Wykonanie przebudowy.

4. W przypadku otrzymania zgody na adaptacje powierzchni niemieszkalnej na lokal mieszkalny,
wnioskodawca realizuje przebudowe zgodnie zwydanymi przez Wynajmujacego warunkami
we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

5. Podstawa do zawarcia umowy najmu jest protokol odbioru robot podpisany przez Zarzadce lub
zgloszenie do uzytkowania na podstawie decyzji opozwoleniu na budowe na podstawie przepisow Prawa
Budowlanego.

Rozdzial 15
Zasady wyrazania zgody na udostepnienie lokali mieszkalnych przez najemcow osobom trzecim

§27. 1.Loka1e mieszkalne stanowiqce mieszkaniowy zaséb Miasta Gliwice moga byé podnajmowane
wylacznie za zgoda Wynajmujacego.

2. Z wnioskiem o wyrazenie zgody na podnajem moze wystapié do Wynajmujacego wylacznie najemca
mieszkania (wspolnajemcy w przypadku wspolnajmu).

3. Zgoda na podnajem mieszkania moze zostaé vvydana w uzasadnionych przypadkach, w szczegolnosci gdy
najemca znalazl prace poza miejscem zamieszkania, leczy sie poza miejscem zamieszkania lub w inny sposob
udokumentuje potrzebe opuszczenia lokalu.

4. Koniecznosé czasowego zamieszkania poza mieszkaniem, ktorego osoba jest najemca powinna byé
udokumentowana poprzez przedstawienie umowy o prace, zaswiadczenia od lekarza itp.

5. Zgoda na podnajem moze zostaé vvydana wylacznie w przypadkach, gdy najemca posiada tytul prawny
do zajmowanego lokalu inie wystepuja, zaleglosci woplatach za wynajem lokalu. Zgoda wydawana jest
na okres jednego roku z mozliwoscia przedluzenia o kolejny rok, jednakze laczny okres podnajmu nie moze
przekroczyé trzech lat.

6. Zgoda na podnajem zostanie cofnieta w przypadku, gdy wystapia zaleglosci czynszowe lub nie bedzie
przestrzegany regulamin porzqdku domowego.

Rozdzial 16
Postanowienia koficowe

§ 28. Wykonanie Uchwaly powierza sie Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 29. Traci moc Uchwala Nr V/82/2015 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodzacych wsklad mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice zpozniejszymi
zmianami.

§ 30. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa §la,skiego i wchodzi w Zycie po
uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia. .
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Zalacznik do uchwaly Nr .................. ..
Rady Miasta Gliwice

ZASADY NALICZANIA PUN ow

z dnia.................. ..2021 r.

K

Kryterium Opis j

T

Punkty Uwagi
1. Zameldowanie
w Gliwicach

a) powyzej 5 lat przed datq zloienia
wniosku lub aktualizacji wniosku,

lub aktualizacji wniosku,

lub aktualizacji wniosku.

b) od 1 do 5 lat przed data zloienia wniosku

c) do 1 roku przed data zloienia wniosku

2 pkt

1 pkt

0 pkt

~Podstawq do naliczenia
punktow jest poswiadczenie
zameldowania na pobyt
staly na terenie Miasta
Gliwice
-Obliczane w latach
poprzedzajqcych date
zlozenia lub aktualizacji
wniosku z zachowaniem
ciqglosci zameldowania
~W przypadku malzefistw
bierze sie pod uwage okres
zameldowania
Wnioskodawcy

2. Warunki
zamieszkiwania

a) do 5,00 ml na osobe,

d) powyiej 9,00m’ na osobe,

osob bezdomnych, domach dla samo
matek, noclegowniach, Oérodkach
Interwencji Kryzysowej, mieszkania

f) osoby przebywajace w zakladzie k
lub areszcie

b) powyzej 5,00 ml do 7,00m2 na osobe,
c) powyzej 7,00 ml do 9,00m’ na osobe,

e) osoby przebywajqce w schroniskach dla
tnych

ch
chronionych prowadzonych przez Oérodek
Pomocy Spolecznej przez okres dluiszy niz
3 miesiqce na dziefi weryfikacji wniosku,

arnym

4 pkt
3 pkt
2 pkt
0 pkt
4 pkt

0 pkt

'Obliczane jako stosunek
powierzchni uzytkowej
lokalu
do liczby osob
zamieszkujqcych w lokalu,
~W przypadku osobnego
zamieszkiwania malzonkow
uzyskanq punktacje za
metraz liczy sie z kazdego
miejsca zamieszkania
dzielqc na pol

3. Orzeczenie o stopniu
niepelnosprawnosci

a) wsréd osob ubiegajqcych sic;
0 wynajecie lokalu:
~znaczny lub umiarkowany stopiefi
niepelnosprawnosci,
'calkowita niezdolnosé do pracy
i samodzielnej egzystencji,
-calkowita niezdolnosé do pracy,
'dzieci z orzeczeniem
0 niepelnosprawnosci,
b) wsrod osob ubiegajqcych sin;
o wynajecie lokalu lekki stopieri
niepelnosprawnosci lub czesciowa
niezdolnosé do pracy,
c) wsrod oséb zamieszkujqcych
z osobami ubiegajqcymi sis;
0 wynaj ecie lokalu,
d) brak

3 pkt

2 pkt

1 pkt

0 pkt

'Wymagane orzeczenie
potwierdzajqce
niepelnosprawnosé wydane
przez Zespdl do spraw
Orzekania
0 Niepelnosprawnosci albo
rownorzedne orzeczenie
o zaliczeniu do grupy
inwalidzkiej lub lekarza
orzecznika ZUS
o niezdolnosci do pracy

4. Stan rodzinny os6b
ubiegajqcych sie
0 wynaj ecie lokalu

a) 3 lub wiecej oséb niepelnoletnich
(do 18 roku zycia)
b) 1 lub 2 lub osoby niepelnoletnie
(do 18 roku zycia)
c) brak oséb niepelnoletnich
(do 18 roku zycia)

2 pkt

1 pkt

0 pkt

5. Okres oczekiwania za kaidy rok oczekiwania,
nie wiecej niz 3 pkt.

1 pkt 'Obliczany w latach, po
uplywie 31 paidziernika
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kazdego roku.
~W przypadku wykreslenia
z listy rocznej iponownego
ubiegania sie o wynajecie
lokalu punktacja za
poprzedni okres
oczekiwania nie zostaje
uwzgledniona.

6. Osoby opuszczajqce
dom dziecka lub rodzins;
zastepczq na terenie
Gliwic

zlozenie wniosku do 2 lat po opuszczeniu
placéwki, nie poiniej niz do 20 roku zycia

6 pkt 'Nie sumuje sic
z wczesniejszymi kryteriami
za wyjqtkiem kryterium
wynikajqcego
z orzeczenia 0 stopniu
niepelnosprawnosci oraz
kryterium okresu
oczekiwania.

7. Wzgledy spoleczne 5 pkt ~Wystepowanie przemocy
w rodzinie, potwierdzonej
prawomocnym orzeczeniem
sqdowym, ktorej ofiarq jest
wnioskodawca lub osoby
objgte wnioskiem.

8. Zadluzenie wzgledem
Miasta Gliwice

a) wnioskodawca, ktéry posiada] tytul
prawny do lokalu mieszkalnego
wchodzacego w sklad mieszkaniowego
zasobu Miasta Gliwice

b) wnioskodawca, ktory nie posiada! tytulu
prawnego do lokalu mieszkalnego
wchodzqcego w sklad mieszkaniowego
zasobu Miasta Gliwice '

- 3 pkt
(minus)

- 1 pkt
(minus)

~Punkty ujemne sq
przyznawane osobom, ktore
posiadajq zadluienie
wzglgdem Miasta Gliwice z
tytulu uzytkowania lokalu
wchodzqcego w sklad
mieszkaniowego zasobu
gminy, przy czym suma
naliczonych punktéw,
zgodnie z kryteriami
zawartymi w pkt 1 - 8 nie
moze wynosié mniej niz 0.

9. Samowolne zaj ecie
lokalu wchodzqcego w
sklad mieszkaniowego
zasobu Miasta Gliwice

wnioskodawca, ktéry dokonal wlaman
lokalu gminnego

ia do - 3 pkt
(minus)

~Suma naliczonych
punktow, zgodnie
z kryteriami zawartymi w
pkt 1 - 9 nie moze wynosié
mniej niz 0.
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Uzasadnienie ~

Zgodnie z art. 21 ustawy o ochronie praw lokatorow, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego Rada Miasta uchwalila w dniu 26 marca 2015 roku zasady wynajmowania lokali wchodzacych
w sklad mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice.

W dniu 21 kwietnia 2019 roku weszla wzycie nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatoréw,
mieszkaniowym zasobie gminy io zmianie Kodeksu cywilnego, ktora nalozyla na gminy obowiazek
dostosowania (w okresie dwoch lat od dnia wejscia wzycie ustawy) obowiazujacych przepisow prawa
miejscowego do znowelizowanych przepisow.

Wychodzac na przeciw oczekiwaniom oraz potrzebom rodzin, wktorych osoba zniepelnosprawnoscia,
posiada orzeczenie zprawem do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, zwieksza sic przyjete w § 15 ust. 4
Uchwaly kryterium metrazowe, iprzyznaje sie takim rodzinom uprawnienie do otrzymania lokalu
o powierzchni uzytkowej lokalu wiekszej o 10 m2.

Majac na wzgledzie racjonalne gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, dokonuje sie zmiany dot.
regulacji stanu prawnego lokalu w razie opuszczenia lokalu przez najemce lub zgonu najemcy, i wskazuje sie
krag osob, ktorym prawo najmu lokalu moze zostaé przyznane, po spelnieniu wskazanych w Uchwale
przeslanek.

Z uwagi na zaobserwowany wzrost negatywnie rozpatrzonych wnioskow o wynajecie lokalu mieszkalnego
zakwalifikowanego do remontu, ze wzgledu na niespelnienie przez wnioskodawcow kryterium dochodowego
okreslonego w § 3 ust. 3 Uchwaly (dochod przekroczony), zwiekszono gorna granice kryterium dochodowego
dla gospodarstvva jednoosobowego oraz gospodarstwa wieloosobowego.

W trakcie prowadzonych postepowafi zaobserwowano wzrost ilosci wnioskow osob, ktére posiadaja,
zadluzenie wzgledem Miasta Gliwice badz ktore dokonaly samowolnego zajecia lokalu gminnego. Majac
na wzgledzie zasady wspolzycia spoiecznego wprowadzono punktacje ujemna (zalacznik do Uchwaly
pkt 8 i 9). j“

W celu okreslenia zasad przyznawania lokali mieszkalnych na realizacje zadafi, o ktorych mowa
w obowiqzujacej ustawie o pomocy spolecznej oraz ustawie o wspieraniu rodziny i systemic pieczy zastepczej,
dodano Rozdzial 13.

Wprowadzone niniejsza Uchwale, zmiany uwzgledniaja nalozone przez znowelizowana ustawe
postanowienia oraz zaobserwowane tendencje.

Wobec powyzszego, podjecie niniejszej Uchwaly jest uzasadnione.

Zas r ‘ow/denta\\/liasta.
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