Proiekt
z dnia .................
Zatwierdzony przez

UCHWALA NR..................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia

2020 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzqcych
w sktad mieszkaniowego zasobu gminy.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust.l ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz.U.
z2020 poz. 713), ait. 21 ust.l pkt 2, ust.3 i 3b ustawy zdnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorow,
mieszkaniowym zasobie gminy io zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz.611) uchwala si?, co
nast?puje:
Rozdziai 1.
Przepisy ogolne
§ 1. 1. Niniejsza uchwala okresla zasady wynajmowania lokali wchodz^cych w sklad mieszkaniowego zasobu
Miasta Piotrkow Trybunalski.
2. Mieszkaniowy zasob Miasta Piotrkow Trybunalski sluzy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych wspolnoty
samorzqdowej Miasta Piotrkow Trybunalski.
§ 2. Ilekroc w uchwale jest mowa o:
1) gminie - nalezy przez to rozumiec Miasto Piotrkow Trybunalski;
2)ustawie- nalezy przez to rozumiec ustaw? zdnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorow,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;
3) Wynajmujgcym - nalezy przez to rozumiec jednostk? zarzqdzaj^ budynkami i lokalami wchodz^cymi
w sklad mieszkaniowego zasobu gminy na podstawie umowy zawartej z Gmin^, z ktor^ lokator zwi^zany jest
umow^ najmu;
4) wnioskodawcy - nalezy przez to rozumiec osob? wyst?puj^c^ z wnioskiem o zawarcie umowy najmu lokalu
mieszkalnego, zamiennego lub najem socjalny lokalu.
5) Komisji Mieszkaniowej - nalezy przez to rozumiec zespol powolany przez Prezydenta Miasta, o ktorym
mowa w rozdziale 9 uchwaly;
6) lokalu mieszkalnym - nalezy przez to rozumiec lokal mieszkalny wynajmowany na czas nieoznaczony,
b^dz na wniosek najemcy na czas oznaczony;
7) najem socjalny lokalu - nalezy przez to rozumiec najem lokalu, o ktorym mowa w art. 22 ustawy;
8) lokalu zamiennym - nalezy przez to rozumiec lokal zamienny, o ktorym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy;
9) tymczasowym pomieszczeniu - nalezy przez to rozumiec pomieszczenie, o ktorym mowa art. 2 ust. 1 pkt 5a
ustawy;
10) gospodarstwie domowym - nalezy przez to rozumiec gospodarstwo, o ktorym mowa w art. 4 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
11) dochodzie- nalezy przez to rozumiec dochod, o ktorym mowa w art. 3 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
12) pobliskiej
miejscowosci
w art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy.

nalezy
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Rozdzial 2.
Wynajmowanie lokali mieszkalnych oraz kryteria wyboru osob, ktorym przysluguje pierwszehstwo
zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony
§3. 1. O zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego mog^ ubiegac si? osoby, ktore spelniaj^ i^cznie
nast^puj^ce warunki:
1) nie maj^ zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych;
2) ktorych dochod na jednego czlonka gospodarstwa domowego, nie przekracza:
a) 200% najnizszej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
b) 130% najnizszej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym;
3) S3 mieszkancami Miasta Piotrkow Trybunalski, warunek ten nie dotyczy osob opuszczaj^cych po osi^gni^ciu
pelnoletnosci domy dziecka, rodzinne domy dziecka oraz rodziny zast?pcze, placowki opiekunczowychowawcze lub inne osrodki wymienione w przepisach o pomocy spotecznej, ktoiych poprzednim miejscem
zamieszkania bylo Miasto Piotrkow Trybunalski.
2. Uprawnionymi do najmu lokalu mieszkalnego w pierwszej kolejnosci S3 osoby:
1) opuszczaj3ce po osi3gni?ciu pelnoletnosci domy dziecka, rodzinne domy dziecka oraz rodziny zast?pcze,
placowki opiekunczo-wychowawcze lub inne osrodki wymienione w przepisach o pomocy spolecznej, pod
warunkiem, ze wychowanek realizuje indywidualny program usamodzielnienia i wniosek 0 przydzial lokalu
mieszkalnego zlozy w czasie trwania procesu usamodzielnienia tj. do 25 roku zycia;
2) ktore utracily mozliwosc zamieszkiwania w dotychczas wynajmowanym lokalu mieszkalnym, wskutek
katastrofy budowlanej lub kl?ski zywiolowej;
3) mieszkaj3 w lokalu, w ktorym l3czna powierzchnia mieszkalna (pokoi) w przeliczeniu na osob? jest mniejsza
od 5 m2 lub mieszkaj3 w lokalu nie spelniaj3cym wymagah dla pomieszczeh przeznaczonych na staly pobyt
ludzi w rozumieniu przepisow okreslaj3cych warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie oraz nie posiadaj3 tytulu prawnego do jakiegokolwiek lokalu w Piotrkowie Trybunalskim
i pobliskiej miejscowosci, a w przypadku malzonkow wymog ten spelniaj3 obydwoje;
4) posiadaj3ce tytul prawny do lokalu w zasobach prywatnych na okres nie dluzszy niz 1 rok albo wypowiedziano
im umow? najmu lokalu.
Rozdzial 3.
Warunki zamieszkiwania kwalifikujqce wnioskodawc? do ich poprawy
§ 4. Za warunki zamieszkiwania kwalifikuj3ce wnioskodawc? do ich poprawy uwaza si?:
1) zamieszkiwanie w lokalu, w ktorym l3czna powierzchnia mieszkalna (pokoi) w przeliczeniu na osob?
(z uwzgl?dnieniem wszystkich osob uprawnionych do zamieszkiwania w tym lokalu) jest mniejsza od 5 m2;
2) zamieszkiwanie w lokalu nie spelniaj3cym wymagah dla pomieszczeh przeznaczonych na staly pobyt ludzi
w rozumieniu przepisow okreslaj3cych warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.
Rozdzial 4.
Najem socjalny lokalu oraz kryteria wyboru osob, ktorym przysluguje pierwszehstwo najmu socjalnego
lokalu
§ 5. 1. O najem socjalny lokalu mog3 ubiegac si? osoby, ktore :
1)nie posiadaj3 tytulu prawnego do jakiegokolwiek lokalu mieszkalnego w Piotrkowie Trybunalskim
lub pobliskiej miejscowosci, a w przypadku malzonkow wymog ten spelniaj3 obydwoje;
2) ktorych dochod na jednego czlonka gospodarstwa domowego, nie przekracza:
a) 125% najnizszej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
b) 75% najnizszej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym;
2. Umowy najmu socjalnego lokalu zawiera si? ponadto z osobami, ktorym 53d przyznal prawo do najmu
socjalnego lokalu w wyroku S3du w sprawie o oproznienie lokalu.
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3. Pierwszenstwo do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu maj^ osoby opuszczaj^ce po osiqgni?ciu
pdnoletnosci domy dziecka, rodzinne domy dziecka oraz rodziny zast$pcze, placowki opiekunczo-wychowawcze
lub inne osrodki wymienione w przepisach o pomocy spolecznej, pod warunkiem, ze wychowanek realizuje
indywidualny program usamodzielnienia i vvniosek o najem socjalny lokalu zlozy w czasie trwania procesu
usamodzielnienia tj. do 25 roku zycia.
Rozdziat 5.
Lokale zamienne
§ 6. Lokale zamienne przysluguj^ osobom, ktore:
1) zamieszkuj^ w lokalach poiozonych w budynkach stanowi^cych mieszkaniowy zasob gminy, ktore zostaiy
wyt^czone z uzytkowania i wymagaj^ oproznienia w zwi^zku z koniecznosci^ rozbiorki lub remontu budynku;
2) zamieszkuj^ w lokalach stanowi^cych mieszkaniowy zasob gminy, w ktorych rodzaj koniecznej naprawy
wymaga oproznienia lokalu na czas remontu, nie dluzej niz na 1 rok;
3) zamieszkujg w lokalach wymagaj^cych oproznienia, o ktorych mowa w art. 32 ustawy;
4) zamieszkuj^ w budynkach jednostek kultury, oswiaty, pomocy spolecznej podleglych Prezydentowi Miasta
oraz w innych budynkach uzytecznosci publicznej lub w budynkach wymagaj^cych oproznienia przez
mieszkahcow ze wzgl^du na przeznaczenie ich na cele uzytecznosci publicznej;
5) nabyly prawo do lokalu zamiennego na podstawie orzeczenia s^dowego;
6) utracily mozliwosc zamieszkiwania w dotychczas wynajmovvanym lokalu mieszkalnym, stanowigcym
mieszkaniowy zasob gminy z powodu katastrofy budowlanej, pozaru, kl$ski zywiolowej lub innych
nieprzewidzianych zdarzeh.
§7.1. Wnioski o lokale zamienne rozpatruje Komisja Mieszkaniowa wspolnie zwlasciw^ komork^
organizacyjn^ Urz^du Miasta.
2. Umowy najmu lokali zamiennych zawiera Wynajmuj^cy z osobami, ktorych wnioski rozpatrzone zostaly
pozytywnie i umieszczone zostaly na liscie.
3. Pierwszenstwo zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego maj^ osoby wymienione w § 6 pkt 6 oraz osoby
zajmuj^ce lokale, ktore zostaly wyl^czone z uzytkowania przez organ nadzoru budowlanego.
Rozdziat 6.
Tryb rozpatrywania wnioskow o najem lokali mieszkalnych
§8. 1. Wnioski o zawarcie umow najmu lokali mieszkalnych przyjmuje wlasciwa komorka organizacyjna
Urz^du Miasta.
2. Wniosek powinien zawierac nast^puj^ce dane:
1) imi$ i nazwisko wnioskodawcy oraz osob zglaszanych do wspolnego zamieszkania;
2) dane eksploatacyjne dotycz^ce powierzchni i wyposazenia lokalu, w ktorym zamieszkuje wnioskodawca,
potwierdzone przez wlasciciela, zarz^dc? lub administratora;
3) dochod gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 m-cy poprzedzaj^cych dat? zlozenia wniosku;
4) opis aktualnej sytuacji bytowej;
5) oswiadczenie o posiadaniu lub braku posiadania przez wnioskodawcy, jego malzonka, tytulu prawnego do
jakiegokolwiek lokalu, o ktorym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy;
6) zobowi^zanie wnioskodawcy do przekazania informacji o kazdorazowej zmianie adresu zamieszkania lub
adresu do korespondencji;
7) oswiadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w celu
rozpatrzenia wniosku zgodnie z uchwal^ w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz^cych w sklad
mieszkaniowego zasobu gminy.
§9.1. Nowe wnioski o zawarcie umow najmu lokali mieszkalnych rozpatruje Komisja Mieszkaniowa
wspolnie z wlasciw^ komorkq organizacyjna Urzydu Miasta raz w miesiqcu.
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2. Komisja Mieszkaniowa wspolnie z wlasciwq komork^ organizacyjn^ Urz?du Miasta w miesi^cu wrzesniu
kazdego roku przeprowadza weryfikacj^ wnioskow osob uj^tych na dotychczasowej prawomocnej liscie, z ktorymi
do dnia 15 wrzesnia nie zostala zawarta umowa najmu lokalu mieszkalnego.
3. Osoby o ktorych mowa w ust. 2 maj^ obowi^zek raz w roku w terminie do 31 sierpnia zlozyc do weryfikacji
ponowny wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego.
4. Weryfikacja polega na sprawdzeniu, czy osoby te nadal spelniaj^ warunki, o ktorych mowa w § 3.
5. Przy weryfikacji dotychczasowej prawomocnej listy osob uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu
mieszkalnego zostan^ wykreslone:
a) osoby, ktore nie zlozyly wniosku do weryfikacji w terminie okreslonym w ust. 3,
b) osoby, ktore w wyniku przeprowadzonej weryfikacji przestaly spelniac przeslanki § 3 uchwaty, umozliwiaj^ce
udzielenia im pomocy mieszkaniowej przez gmin?.
6. Osoby, ktorych nowe wnioski zlozone do 31 sierpnia oraz osoby umieszczone na prawomocnej liscie zostaly
zweryfikowane pozytywnie, umieszcza si? w projekcie listy w kolejnosci wynikaj^cej z ilosci punktow
przyznanych zgodnie z „Zasadami przyznawania punktow maj^cych wplyw na kolejnosc umieszczania na liscie
osob uprawnionych do zawarcia umow najmu lokali mieszkalnych”, stanowi^cymi Zal^cznik Nr 1 do niniejszej
Uchwaly.
7. Osoby, ktorych nowe wnioski zlozone po 31 sierpnia rozpatrzone zostaly pozytywnie, s^ ujmowane na liscie
osob uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego tworzonej w nast?pnym roku.
8. Osoba umieszczona na liscie osob uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, ktora
w okresie do zakohczenia weryfikacji, tj. do dnia 30 wrzesnia wykaze, ze dochod jej gospodarstwa domowego stal
si? nizszy lecz odpowiada wymogom § 5 ust. 1 pkt 2, moze zlozyc wniosek lub wyrazic zgod? na umieszczenie jej
przez Komisj? Mieszkaniow^ na liscie osob uprawnionych do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu
w kolejnosci wynikaj^cej z ilosci punktow przyznanych zgodnie z „Zasadami przyznawania punktow maj^cych
wplyw na kolejnosc umieszczania na liscie osob uprawnionych do zawarcia umow najmu socjalnego lokali”,
stanowi^cymi Zal^cznik Nr 2 do niniejszej Uchwaly.
9. Na podstawie przeprowadzonej przez Komisj? Mieszkaniow^ wspolnie zwlasciwq komork^ organizacyjn^
Urz?du Miasta weryfikacji nowo przyj?tych wnioskow oraz weryfikacji wnioskow osob uj?tych na dotychczasowej
prawomocnej liscie, Prezydent Miasta tworzy projekt listy osob uprawnionych do zawarcia umow najmu lokali
mieszkalnych na kolejny rok .
§10.1. Projekt listy osob uprawnionych do zawarcia umow najmu lokali mieszkalnych, listy osob
wykreslonych z dotychczasowej listy oraz listy osob, ktorych nowe wnioski zostaly rozpatrzone negatywnie podaje
si? do wiadomosci publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogloszeh w Urz?dzie Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego przez 30 dni, liczgc od dnia 15 pazdziernika roku, w ktorym zostal sporzqdzony projekt listy.
2. Na kohcu projektu listy zamieszcza si? informacj? o terminie i o miejscu skladania ewentualnych odwolah.
§ 11. Odwolania dotycz^ce ogloszonego projektu listy przyjmuje wlasciwa komorka organizacyjna Urz?du
Miasta przez okres 40 dni od daty wywieszenia listy, tj. od 15 pazdziernika do 23 listopada.
§12. 1. Odwolania rozpatruje merytoryczna komisja Rady Miasta w ci^gu 30 dni licz^c od daty uplywu
terminu, o ktorym mowa w § 11.
2. Uwagi, wnioski i opinie wynikaj^ce z rozpatrzenia wniesionych odwolah merytoryczna komisja Rady Miasta
przekazuje do rozpatrzenia Prezydentowi Miasta.
3. Po zapoznaniu si? z uwagami, wnioskami i opiniami komisji Rady Miasta przez Prezydenta Miasta, Komisja
Mieszkaniowa wspolnie z wlasciw^ komork^ organizacyjna Urz?du Miasta sporz^dza ostateczn^ list? osob
uprawnionych do zawarcia umow najmu lokali mieszkalnych na dany rok.
4. Ostateczn^ list? osob uprawnionych do zawarcia umow najmu lokali mieszkalnych na dany rok zatwierdza
Prezydent Miasta. Lista zatwierdzona przez Prezydenta Miasta jest list^ prawomocn^.
5. Zatwierdzona przez Prezydenta Miasta lista obowi^zuje od 1 stycznia nast?pnego roku. Do tego czasu
umowy najmu lokali mieszkalnych zawiera si? na podstawie dotychczasowej prawomocnej listy.
6. Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na podstawie dotychczasowej prawomocnej listy powoduje
skreslenie osoby, z ktor^ zostala zawarta umowa, z listy obowi^zuj^cej od 1 stycznia nast?pnego roku.
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Rozdzial 7.
Tryb rozpatrywania wnioskow o najem socjalny lokali i najem tymczasowych pomieszczen
§13.1. Wnioski o zawarcie umow najmu socjalnego lokali przyjmuje wtasciwa komorka organizacyjna
Urz^du Miasta.
2. Wniosek powinien zawierac nast^puj^ce dane:
1) imi? i nazwisko wnioskodawcy oraz osob zgtaszanych do wspolnego zamieszkania;
2) dane eksploatacyjne dotycz^ce powierzchni i wyposazenia lokalu, w ktorym zamieszkuje wnioskodawca,
potwierdzone przez wlasciciela, zarz^dc? lub administratora;
3) dochod gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 m-cy poprzedzaj^cych dat$ zlozenia wniosku;
4) opis aktualnej sytuacji bytowej;
5) oswiadczenie o posiadaniu lub braku posiadania przez wnioskodawcy, jego malzonka, tytulu prawnego
do jakiegokolwiek lokalu, o ktorym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy;
6) zobowi^zanie wnioskodawcy do przekazania informacji o kazdorazowej zmianie adresu zamieszkania lub
adresu do korespondencji;
7) oswiadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w celu rozpatrzenia
wniosku zgodnie z uchwal^ w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz^cych w sklad mieszkaniowego
zasobu gminy.
3. Wnioski o zawarcie umow najmu socjalnego lokali z osobami, ktorym s^d w wyroku przyznal prawo do
otrzymania takiego lokalu wtasciwa komorka organizacyjna Urzydu Miasta umieszcza w „Rejestrze wyrokow
s^dowych orzekaj^cych prawo do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu” wedlug kolejnosci zgloszenia
wniosku.
4. Przedstawienie oferty najmu socjalnego lokalu osobom uprawnionym, o ktorych mowa w ust. 3,
Wynajmuj^cy realizuje w miary pozyskiwania lokali do zasiedlenia, wg zasad okreslonych w § 19 ust. 5.
§ 14. 1. Nowe wnioski o zawarcie umow najmu socjalnego lokali rozpatruje Komisja Mieszkaniowa wspolnie
z wtasciw^ komork^ organizacyjna Urzydu Miasta raz w miesigcu.
2. Komisja Mieszkaniowa wspolnie z wtasciwq komork^ organizacyjna Urzydu Miasta w miesigcu wrzesniu
kazdego roku przeprowadza weryfikacjy wnioskow osob ujytych na dotychczasowej prawomocnej liscie, z ktorymi
do dnia 15 wrzesnia nie zostala zawarta umowa najmu socjalnego lokalu.
3. Osoby, o ktorych mowa w ust. 2 maj^ obowi^zek raz w roku wterminie do 31 sierpnia
weryfikacji ponowny wniosek o zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu.

ztozyc do

4. Weryfikacja polega na sprawdzeniu, czy osoby te nadal spelniaj^ warunki, o ktorych mowa w § 5.
5. Przy weryfikacji dotychczasowej prawomocnej listy osob uprawnionych do zawarcia umowy najmu
socjalnego lokalu zostan^ wykreslone:
a) osoby, ktore nie zlozyty wniosku do weryfikacji w terminie okreslonym w ust. 3,
b) osoby, ktore w wyniku przeprowadzonej weryfikacji przestaly spelniac przeslanki § 5 uchwaty.
6. Osoby, ktorych nowe wnioski ztozone do 31 sierpnia oraz osoby umieszczone na prawomocnej liscie zostaly
zweryfikowane pozytywnie, umieszcza siy w projekcie listy w kolejnosci wynikaj^cej z ilosci punktow
przyznanych zgodnie z „Zasadami przyznawania punktow maj^cych wplyw na kolejnosc umieszczania na liscie
osob uprawnionych do zawarcia umow najmu socjalnego lokalu” stanowi^cym Zal^cznik Nr 2 do niniejszej
Uchwaty.
7. Osoby, ktorych nowe wnioski zlozone po 31 sierpnia rozpatrzone zostaly pozytywnie, s^ ujmowane na liscie
osob uprawnionych do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu tworzonej w nast^pnym roku.
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8. Osoba umieszczona na liscie osob uprawnionych do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu, ktora
w okresie do zakonczenia weryfikacji, tj. do dnia 30 wrzesnia vvykaze, ze dochod jej gospodarstwa domowego stai
si? wyzszy lecz odpowiada wymogom § 3 ust. 1 pkt 2, moze zlozyc wniosek lub wyrazic zgod? na umieszczenie jej
przez Komisj? Mieszkaniow^ na liscie osob uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
w kolejnosci wynikajqcej z ilosci punktow przyznanych zgodnie z „Zasadami przyznawania punktow maj^cych
wpiyw na kolejnosc umieszczania na liscie osob uprawnionych do zawarcia umow najmu lokali mieszkalnych”,
stanowi^cym Zat^cznik Nr 1 do niniejszej Uchwaty.
9. Na podstawie przeprowadzonej przez Komisj? Mieszkaniow^ wspolnie z wlasciw^ komork^ organizacyjn^
Urz?du Miasta weryfikacji nowo przyj?tych wnioskow oraz weryfikacji wnioskow osob uj?tych na dotychczasowej
prawomocnej liscie, Prezydent Miasta tworzy projekt listy osob uprawnionych do zawarcia umow najmu
socjalnego lokali na kolejny rok .
§ 15. 1. Projekt listy osob uprawnionych do zawarcia umow najmu socjalnego lokalu, listy osob wykreslonych
z dotychczasowej listy oraz listy osob, ktorych nowe wnioski zostaty rozpatrzone negatywnie podaje si? do
publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie na tablicy ogioszeh w Urz?dzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
przez 30 dni, licz^c od dnia 15 pazdziernika roku, w ktorym zostal sporz^dzony projekt listy.
2. Na kohcu projektu listy zamieszcza si? informacj? o terminie i o miejscu skladania ewentualnych odwolah.
§ 16. Odwolania dotyczqce ogloszonego projektu listy przyjmuje wlasciwa komorka organizacyjna Urz?du
Miasta przez okres 40 dni od daty wywieszenia listy, tj. od 15 pazdziernika do 23 listopada.
§17. 1. Odwolania rozpatruje merytoryczna komisja Rady Miasta w ci^gu 30 dni licz^c od daty uplywu
terminu, o ktorym mowa w § 16.
2. Uwagi, wnioski i opinie wynikaj^ce z rozpatrzenia wniesionych odwolah merytoryczna komisja Rady Miasta
przekazuje do rozpatrzenia Prezydentowi Miasta.
3. Po zapoznaniu si? z uwagami, wnioskami i opiniami komisji Rady Miasta przez Prezydenta Miasta, Komisja
Mieszkaniowa wspolnie z wlasciw^ komork^ organizacyjnq Urz?du Miasta sporz^dza ostateczn^ list? osob
uprawnionych do zawarcia umow najmu socjalnego lokali na dany rok.
4. Ostateczn^ list? osob uprawnionych do zawarcia umow najmu socjalnego lokali na dany rok zatwierdza
Prezydent Miasta. Lista zatwierdzona przez Prezydenta Miasta jest Ustq prawomocn^.
5. Zatwierdzona przez Prezydenta Miasta lista obowi^zuje od 1 stycznia nast?pnego roku. Do tego czasu
umowy najmu socjalnego lokali zawiera si? na podstawie dotychczasowej prawomocnej listy. Zawarcie umowy
najmu socjalnego lokalu na podstawie dotychczasowej prawomocnej listy powoduje automatyczne skreslenie
osoby, z ktor^ zostala zawarta umowa, z listy obowi^zuj^cej od 1 stycznia nast?pnego roku.
§ 18. 1. Wnioski Komornika o wskazanie tymczasowego pomieszczenia osobom uprawnionym do jego
otrzymania, wlasciwa komorka organizacyjna Urz?du Miasta umieszcza wedlug kolejnosci wplywu w „Rejestrze
osob oczekuj^cych na wskazanie tymczasowego pomieszczenia ”.
2. Dostarczenie tymczasowych pomieszczeh osobom, o ktorych mowa wust. 1, Wynajmuj^cy realizuje
w miar? pozyskiwania tymczasowych pomieszczeh do zasiedlenia, wedlug kolejnosci zgloszenia wniosku.
3. W przypadku braku tymczasowego pomieszczenia dopuszcza si? mozliwosc zmiany przeznaczenia najmu
socjalnego lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego na tymczasowe pomieszczenie.
Rozdziat 8.
Realizacja list osob uprawnionych do zawarcia umow najmu lokali mieszkalnych i najmu socjalnego lokali.
§19.1. Wynajmuj^cy zawiera umowy najmu zosobami umieszczonymi na prawomocnej liscie osob
uprawnionych do zawarcia umow najmu w kolejnosci umieszczenia na liscie.
2. Wyboru osoby, ktorej zostanie wskazany lokal do zasiedlenia dokonuje Wynajmuj^cy bior^c pod uwag?
kolejnosc umieszczenia na liscie osob oraz wielkosc lokalu ze wzgl?du na ilosc osob maj^cych zamieszkac w tym
lokalu.
3. Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub najmu socjalnego lokalu winno bye poprzedzone
sprawdzeniem przez Wynajmuj^cego sytuacji dochodowej najemey. W przypadku gdy osoba staraj^ca si? o najem
lokalu nie spelnia kryterium dochodowego, osob? t? pomija si? w kolejnosci przydzialu lokalu do czasu
weryfikacji. Nie dotyezy to osob, ktorym przysluguje najem socjalny lokalu na podstawie wyroku sqdu.
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4. W przypadku, jezeli osoba, ktorej zostat wskazany lokal mieszkalny lub najem socjalny lokalu z wyj^tkiem
osob o ktorych mowa w § 13 ust.3 - odmowi zavvarcia umowy najmu tego lokalu - lokal zostanie wskazany
kolejnej osobie z tej listy. Jezeli osoba umieszczona na liscie dwukrotnie odmowi przyj^cia wskazanego lokalu
w danym roku - skresla si? z listy.
5. Najem socjalny lokalu dla osob, o ktorych mowa w § 13 ust. 3 winien bye wskazywany nie rzadziej niz w co
drugim przypadku zasiedlania lokalu, o ktorym mowa w § 2 pkt 7.
6. Wynajmuj^cy przesyla osobie uprawnionej z mocy wyroku s^du ofert? zawarcia umowy najmu socjalnego
lokalu i wzywa j^, aby w ci^gu 5 dni licz^c od daty otrzymania oferty zglosila si?, w celu zawarcia umowy najmu.
7. Kopi? oferty, o ktorej mowa w ust. 6, Wynajmuj^cy przesyla do wiadomosci Wierzycielowi.
8. W przypadku, gdy osoba uprawniona na mocy wyroku, ktorej dor?czono ofert? zawarcia umowy na
wskazany najem socjalny lokalu, nie podpisze jej albo nie zglosi si? do Wynajmuj^cego w ustalonym terminie bez
uzasadnionej przyezyny, zostaje ona skreslona zrejestru o ktorym mowa w§ 13 ust.3, aoferowany lokal
Wynajmuj^cy wskazuje nast?pnej osobie z tego rejestru.
9. O zawarciu umowy najmu na wskazany w ofercie najem socjalny lokalu, o odmowie podpisania umowy
najmu na ten lokal albo o nie zgloszeniu si? osoby uprawnionej do podpisania umowy najmu, Wynajmuj^cy
powiadomi niezwlocznie Wierzyciela.
10. Z datq zlozenia osobie uprawnionej oferty, o ktorej mowa w ust. 6, przyjmuje si?, ze Gmina spelnila
obowi^zek dostarezenia lokalu, o ktorym mowa w art. 14 ust. 1 lub art. 17 ust.la ustawy.
11.W razie utraty przez najemc? tytulu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego z przyezyny
okreslonej wart. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy, Wynajmuj^cy moze cofn^c wypowiedzenie umowy najmu na wniosek
dotychczasowego najemey, rowniez takiego, wobec ktorego zapadl wyrok sqdowy nakazuj^cy oproznienie lokalu.
Warunkiem wycofania wypowiedzenia umowy najmu jest uregulowanie calosci zadtuzenia obci^zajqcego konto
zajmowanego lokalu.
12. WynajmujQcy przedstawiac b?dzie Gminie informaeje o zawartych umowach najmu w zwigzku z realizacj^
list za dany kwartal, w terminie do 15 dnia kazdego miesi^ca nast?puj^cego po uplywie kwartalu.
§ 20. W szczegolnych przypadkach Prezydent Miasta posiada mozliwosc przyznania prawa do zawarcia
umowy najmu lokalu zgodnie zzasadami wspolzycia spolecznego zpomini?ciem kryteriow okreslonych
w uchwale, jak tez Prezydent moze przyznac lokal lub tymezasowe pomieszczenie poza kolejnosci^.
§21.1. Warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego jest wplacenie przez najemc? kaueji
zabezpieczaj^cej na pokrycie naleznosci z tytulu najmu lokalu przysluguj^cych wynajmuj^cemu w dniu
oproznienia lokalu.
2. Kaucja wynosi dziesi?ciokrotnosc miesi?cznego czynszu za dany lokal mieszkalny, obowiqzuj^cego w dniu
zawarcia umowy najmu.
3. Wynajmuj^cy moze na uzasadniony wniosek najemey obnizyc lub rozlozyc kaucj? na raty.
4. Kaueji nie pobiera si? w sytuacjach, o ktorych mowa w art. 6 ust. 2 ustawy.
Rozdzial 9.
Komisja Mieszkaniowa
§ 22. Komisja Mieszkaniowa jest powolana w celu rozpatrywania i opiniowania wnioskow o zawarcie umow
najmu lokali mieszkalnych, najmu socjalnego lokali i lokali zamiennych oraz rozpatrywania wnioskow o zawarcie
umowy najmu lokalu w stosunku do osob, ktore pozostaly w lokalu opuszczonym przez najemc? lub w lokalu,
w ktorego najem nie wst^pily po smierci najemey.
§ 23. Komisj? Mieszkaniowa powoluje Prezydent Miasta sposrod pracownikow Urz?du Miasta, Miejskiego
Osrodka Pomocy Rodzinie i Wynajmujgcego. Komisja Mieszkaniowa b?dzie dzialala w ramach czynnosci
sluzbowych.
§ 24. 1. W sklad Komisji Mieszkaniowej wchodz^:
"3-ej przedstawiciele Urz?du Miasta,
“2-ch przedstawicieli Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie,
_2-ch przedstawicieli Wynajmujqcego.
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2. Komisja Mieszkaniowa moze wyrazac opinie w niepeinym skladzie, jednakze nie mniejszym niz
4-osobowym.
3. Funkcj? Przewodnicz^cego Komisji Mieszkaniowej powierza si? pracownikowi Urz?du Miasta.
§ 25. Komisja Mieszkaniowa tworzy Regulamin Pracy Komisji, ktory podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta
Miasta.
Rozdzial 10.
Zasady post?powania w stosunku do os6b, ktore pozostaly w lokalu opuszczonym przez najemc? lub
w lokalu, w ktorego najem nie wst^pily po smierci najemcy
§26.
Prezydent Miasta moze wyrazic zgod? na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, z osobami,
ktore pozostaly w lokalu opuszczonym przez najemc? jezeli:
1)osoby te zlozyly wniosek zawieraj^cy dane okreslone w§ Bust. 2pktl, 2, 3, 4, 5 i 7, spelniaj^ kryteria
dochodowe, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 uchwaty oraz udokumentuj^ fakt zamieszkiwania z najemcy;
2) wniosek zostal zaopiniowany przez Komisj? Mieszkaniowa i Wynajmuj^cego.
§ 27. Prezydent Miasta moze wyrazic zgod? na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z osobami
zamieszkujqcymi faktycznie wspolnie z najemcy lokalu do chwili jego smierci i nie wst^pify w stosunek najmu
tego lokalu na podstawie art. 691 kc , jezeli:
1)osoby te zlozyly wniosek zawierajqcy dane okreslone w§ Bust. 2 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 7, spelniaj^ kryteria
dochodowe, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 uchwaly oraz udokumentujq fakt zamieszkiwania z najemcy;
2) wniosek zostal zaopiniowany przez Komisj? Mieszkaniowa i Wynajmuj^cego.
§ 28. Prezydent Miasta moze wyrazic zgod? na zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu z osobami, ktore
pozostaly w lokalu po smierci najemcy, w ktorego najem nie wstqpily na podstawie artykulu 691 kc, jezeli
spelniaj^ kryteria uprawniaj^ce do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu, o ktorych mowa w § 5.
§29. 1. Jezeli osoba pozostala w lokalu, o ktorym mowa w§ 28, nie spelnia kryteriow wymaganych do
zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu moze zlozyc wniosek o przekwalifikowanie lokalu na lokal
wynajmowany na zasadach ogolnych.
2. Prezydent Miasta moze wyrazic zgod? na przekwalifikowanie lokalu i zawarcie umowy najmu na czas
nieoznaczony, jezeli osoba ta spelnia przeslanki, o ktorych mowa w § 3.
Rozdzial 11.
Warunki dokonywania zamiany lokali wchodz^cych w sklad mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany
pomi?dzy najemcami lokali nalezqcych do tego zasobu a osobami zajmujqcymi lokale w innych zasobach
§ 30. 1. W celu poprawy warunkow mieszkaniowych dopuszcza si? dokonywanie zamian lokali mieszkalnych
wchodz^cych w sklad zasobu mieszkaniowego gminy, na wniosek najemcy lokalu, w zamian za pozostawienie
dotychczas zajmowanego lokalu do dyspozycji Wynajmuj^cego w przypadku, jezeli:
1) udokumentowany stan zdrowia najemcy lub stopieh jego niepelnosprawnosci utrudnia korzystanie z dotychczas
zajmowanego lokalu, np. z powodu polozenia lokalu w budynku, z powodu braku odpowiednich urzqdzeh
w lokalu, lub
2) najemca zamieszkuje w trudnych warunkach mieszkaniowych, tj. ze wzgl?du na zmian? sytuacji rodzinnej
w lokalu wyst?puje znaczne przeg?szczenie, (l^czna powierzchnia pokoi w przeliczeniu na wszystkie osoby
uprawnione do zamieszkiwania nie przekracza 5 m2).
2. Zgod? na zamian? lokalu w zamian za pozostawienie lokalu dotychczasowego wyraza Wynajmuj^cy na
wniosek najemcy, jezeli dysponuje wolnym lokalem. Pierwszenstwo przysluguje najemcom niepelnosprawnym.
3. W uzasadnionych przypadkach najemca lokalu mieszkalnego lub lokalu socjalnego moze ubiegac si?
o zgod? na powi?kszenie dotychczasowego lokalu poprzez przyl^czenie lokalu przyleglego, jezeli znajduje si? on
w zlym stanie technicznym, o ile najemca zlozy oswiadczenie, ze remont przyl^czonego lokalu wykona we
wlasnym zakresie i na wlasny koszt. Zgod? na zawarcie umowy najmu lokalu przyleglego wyraza Prezydent
Miasta.
§ 31. 1. Najemcy lokali mieszkalnych wchodzqcych w sklad mieszkaniowego zasobu gminy mog^ dokonywac
mi?dzy sobcj zamian zajmowanych lokali za pisemnq zgodq Wynajmujqcego.
2. Wynajmuj^cy moze wyrazic rowniez zgod? na zamian? lokalu, o ktorym mowa w ust. 1 na lokal znajduj^cy
si? w innych zasobach za zgod^ dysponenta tego lokalu.
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3. Zamianie nie podlega najem socjalny lokalu i tymczasowe pomieszczenia, z zastrzezeniem ust. 4 .
4. W szczegolnych przypadkach, na wniosek najemcy, Wynajmuj^cy moze dokonac zamiany lokali w ramach
najmu socjalnego, gdy powierzchnia mieszkalna przypadaj^ca na cztonka gospodarstwa domowego najemcy jest
mniejsza niz 5 m2 vv gospodarstwie wieioosobowym, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego
10 m2.
§32. 1. Osoby ubiegaj^ce si? o zamian? lokalu skladaj^ w siedzibie Wynajmuj^cego wniosek o zamian?
lokalu mieszkalnego.
2. Osoba skladaj^ca wniosek o zamian? moze wskazac drug^ stron? umowy zamiany.
3. W przypadku niewskazania strony umowy zamiany, Wynajmuj^cy na podstawie posiadanych danych
wskaze ewentualnego kontrahenta umowy dysponuj^cego odpowiednim lokalem do zamiany.
4. Strony umowy podpisuj^ umow? zamiany w siedzibie Wynajmujqcego.
§ 33. W przypadku gdy strona zamiany zalega z zaplat^ czynszu lub oplat, zamiana moze bye dokonana
dopiero po sptacie zadluzenia przez dluznika lub po zawarciu umowy dotycz^cej przej?cia dlugu pomi?dzy
dluznikiem, a osob^ ubiegaj^c^ si? o zamian? lokalu mieszkalnego oraz zawarciu z osob^ przejmuj^c^ dtug ugody
dot. terminu i warunkow splaty naleznosci.
§ 34. W przypadku gdy zwnioskiem o zamian? lokalu wyst?puje osoba zainteresowana zamianq swojego
lokalu na lokal zajmowany bez tytulu prawnego wskutek wypowiedzenia najmu na podstawie
art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy przez Wynajmuj^cego i zobowi^zuje si? przej^c dlug najemcy tego lokalu, Wynajmuj^cy
moze cofn^c wypowiedzenie umowy najmu lokalu na czas nieoznaezony i wyrazic zgod? na zamian? lokalu na
warunkach okreslonych w niniejszej uchwale.
Rozdziat 12.
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych w nowo wybudowanych lub przebudowanych budynkach
stanowi^cych wlasnosc gminy
§ 35. 1. Lokale mieszkalne w nowo wybudowanych lub przebudowanych budynkach przeznacza si?:
1) do wynajmu w drodze konkursu ofert osobom, ktore spelniaj^ l^cznie nast?puj4ce warunki:
a) nie posiadaj^ tytulu prawnego do jakiegokolwiek lokalu w Piotrkowie Trybunalskim, a w przypadku
malzonkow wymog ten spelniaj^ obydwoje lub posiadajg tytul prawny do lokalu w zasobach prywatnych na
okres nie dluzszy niz 1 rok albo wypowiedziano im umow? najmu lokalu,
b) sq mieszkaheami Miasta Piotrkow Trybunalski,
c) ktorych sredni miesi?czny dochod na czlonka gospodarstwa domowego z ostatnich trzech miesi?cy przed
zlozeniem oferty wynosi:
-nie mniej niz 201% i nie wi?cej niz 350% kwoty najnizszej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
-nie mniej niz 131% i nie wi?cej niz 250 % kwoty najnizszej emerytury w gospodarstwie wieioosobowym;
2) do zamiany lokali osobom, ktore s$ najemcami lokali mieszkalnych stanowi^cych wlasnosc gminy
i pozostawi^ lokal b?d4cy w dobrym stanie technicznym nadaj^cy si? do oddania w najem bez koniecznosci
wykonania remontu.
2. Uprawnionymi do najmu lokali, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w pierwszej kolejnosci sq malzehstwa
z dzieemi, w ktorych co najmniej jeden z malzonkow nie ma wi?cej niz 35 lat, jak tez osoby samotne osoby
w wieku do 35 lat wychowuj^ce dzieci.
3. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ustala regulamin oraz powoluje Komisj? do wyboru ofert
w drodze konkursu.
Rozdziat 13.
Lokale przeznaczone na wykonywanie zadan jednostek samorzsjdu terytorialnego realizowanych na
zasadach przewidzianych w ustawie o pomocy spolecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieezy
zast?pczej
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§ 36. Lokale lub cale budynki wchodzgce w skiad mieszkaniowego zasobu gminy mog^ bye przeznaczone na
realizaeje zadan z zakresu pomocy spoteeznej, a takze wspierania rodziny i pieezy zast^pezej, w szczegolnosci na
mieszkania chronione, wspomagane i treningowe.
§37. 1. Wyodr?bnienie lokali o ktorych mowa w§ 36 z zasobu mieszkaniowego Gminy moze nast^pic na
wniosek zgloszony Prezydentowi na pismie przez Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie.
2. Lokale s§ typowane z uwzgl^dnieniem dogodnej lokalizaeji i rzeczywistych potrzeb uezestnikow, do ktorych
b?dq adresowane programy pomocy spolecznej oraz czlonkow wspieranych rodzin.
3. Lokale s^ przekazywane Miejskiemu Osrodkowi Pomocy Rodzinie na podstawie umowy najmu lub
uzyezenia na czas oznaezony lub nieoznaezony zawieranej z Wynajmuj^cym.
Rozdzial 14.
Lokale dla osob z orzeezon^ niepelnosprawnosciq
§38. 1. Lokale wchodz^ce w skiad mieszkaniowego zasobu wskazywane dla osob zorzeezon^
niepelnosprawnosci^ powinny bye dostosowane do ich indywidualnych rzeczywistych potrzeb wynikaj^cych
z rodzaju niepelnosprawnosci.
2. Dostosowanie lokalu powinno w miar? mozliwosci technicznych pozwalac na swobodne wykonywanie
czynnosci, ktore s^ niezb^dne w trakeie korzystania z lokalu przez osob? niepelnosprawn^. Wielkosc/struktura
lokalu/wyposazenie ijego potozenie na odpowiedniej kondygnaeji musz^ w szczegolnosci uwzgl?dniac
rzeczywiste potrzeby osoby poruszajqcej si? na wozku/o kulach lub osoby, ktorej niepelnosprawnosc wymaga
zamieszkiwania w odr?bnym pokoju.
Rozdzial 15.
Zasady oddawania w najem lokali o powierzchni uzytkowej przekraczaj^cej 80 m2
§ 39. 1. Lokale mieszkalne o powierzchni u^tkowej przekraczaj^cej 80 m2 zwolnione przez dotychczasowych
najemcow, mog^ bye oddawane w najem na zaspokojenie potrzeb rodzin wielodzietnych, a w przypadku braku
takiej rodziny, w drodze przetargu publieznego, w celu uzyskania najwyzszej stawki czynszu za 1 m2.
Rozdzial 16.
Kryteria dochodowe gospodarstwa domowego uzasadniajqce zastosowanie obnizek czynszu
§ 40. 1. Wysokosc dochodu gospodarstwa domowego przypadaj^ca na jednego czlonka tego gospodarstwa,
uzasadniaj^ca zastosowanie obnizek czynszu, wynosi nie wi?cej niz:
a) 100% najnizszej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym.
b) 50% najnizszej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
2. Warunki obnizania czynszu okresla wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
zatwierdzony odr?bn^ uchwal^.
Rozdzial 17.
Postanowienia koncowe
§ 41. Z dniem wejscia w zycie niniejszej uchwaly traci moc uchwala Nr XXXIX/494/17 Rady Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 maja 2017r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz^cych w skiad
mieszkaniowego zasobu gminy zmieniona uchwaly Nr XLII/545/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r. i uchwaly Nr
XLVIII/585/17 z dnia 29 listopada 2017 r.
§ 42. Wykonanie uchwaly powierza si? Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§ 43. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od jej ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa
Lodzkiego.
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Zal^cznik Nr 1 do uchwaty Nr...............
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
2020 r.

z dnia.

Zasady przyznawania punktow majqcych wplyw na kolejnosc umieszczenia na liscie
osob uprawnionych do najmu lokali mieszkalnych

Lp

Kryteria oceny
sytuacji bytowej

Opis sytuacji
1)

2)

zamieszkiwanie w lokalu w
charakterze czionka rodziny,
w ktorym powierzchnia pokoi
przypadaj^ca na osob? uprawnion^
wynosi:
a) do 3 m:

1.

Obecne warunki
mieszkaniowe

5)

6)

30

od 3,1 m2 do 4 m2

20

c)

od 4,1 m2 do 5 m2

10

zamieszkiwanie w lokalu:

b)

4)

Uwagi
Dane potwierdza najemca
lokalu, wlasciciel lokalu lub
zarz^dca

b)

a)

3)

Punktacja

w charakterze najemcy
catego lokalu
w charakterze najemcy
cz?sci lokalu

osoba bezdomna (samotna),
przebywaj^ca w schronisku,
noclegowni, hotelu, osrodku lub innym
miejscu.
rodzina bezdomna (pelna lub niepelna)
przebywaj^ca
w schronisku, noclegowni, hotelu,
osrodku lub innym miejscu

zamieszkiwanie w lokalu wspolnie
z bylym malzonkiem

10
15

10

Za osob? lub rodzin? bezdomn^
uwaza si? tylko takg, ktora z
roznych powodow utracila prawo

20

do zamieszkiwania
w lokalu mieszkalnym, nie jest
nigdzie zameldowana, a jej
bezdomnosc jest potwierdzona
wywiadem srodowiskowym

10

Wymagane s^:
potwierdzenie zamieszkania
i wyrok s^dowy o rozwodzie

zamieszkiwanie w lokalu,
w ktorym:
a)

brak instalacji wodoci^gowej

10

b)

brak instalacji kanalizacyjnej

10

c)

brak instalacji gazowej

5
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7)

1)

2)

2.

Stan rodzinny oraz
dochod najednego
czlonka
gospodarstvva
domowego
wnioskodawcy

3)

1)

3.

Stan zdrowia
wnioskodawcy
lub osob
zgloszonych
do wspolnego
zamieszkiwania

d)

nie ma lazienki

5

e)

ust$p jest poza lokalem

10

Zamieszkiwanie w lokalu nie
nadaj^cym si? na staly pobyt ludzi

50

za kazde dziecko w wieku do 18 lat
wychowywane przez wnioskodawc?

10

dochod w przeliczeniu na osob?
w rodzinie wieloosobowej wynosi:
a)

od 76% do 100 % najnizszej
emerytury

20

b)

od 101% do 130 % najnizszej
emerytury

10

dochod osoby samotnej wynosi:
a)

od 126% do 170% najnizszej
emerytury

20

b)

od 171 % do 200% najnizszej
emerytury

10

orzeczony znaczny stopieh
niepelnosprawnosci lub calkowita
niezdolnosc do pracy i samodzielnej
egzystencji. W przypadku dzieci do 16
roku zycia orzeczenie o
niepelnosprawnosci

2)

orzeczony umiarkowany stopieh
niepelnosprawnosci lub calkowita
niezdolnosc do pracy

3)

orzeczony lekki stopieh
niepelnosprawnosci
lub cz?sciowa niezdolnosc do pracy

35

25

Choroba powinna bye
potwierdzona orzeczeniem lub
decyzj^ ZUS

15

UWAGA: Za poszczegolne schorzenia w rodzinie punktow si? nie sumuje.

4.

Stosunki spoleczne
w dotychczasowym
rmejscu
zamieszkania

Zamieszkiwanie w warunkach uci^zliwych ze
wzgl?du na zaklocenie porz^dku domowego
(przemoc, awantumictwo, zn?canie si?
fizyezne i psychiczne oraz inne odchylenia
patologiczne)

Id: 5A2FA630-A93D-434C-B225-BF7D1AC21604. Projekt

50

Sytuacje patologiczne wymagaj^
udokumentowania (wyrok
s^dowy, obdukeja, informaeja z
Policji lub Strazy Miejskiej,
wywiad srodowiskowy)

Strona 2

5.

6.

Okres oczekiwania

Okres
zamieszkiwania
w Piotrkowie
Trybunalskim

PO C. m 3 P E K‘: C R

Za kazdy petny rok oczekiwania, licz^c od
daty pozytywnego rozpatrzenia wniosku o
zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego.

10

Wnioskodawca zamieszkuje w Piotrkowie
Trybunalskim co najmniej 5 lat przed dat^
zlozenia wniosku
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Zal^cznik Nr 2 do uchwafy Nr...............
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia.

,2020 r.

Zasady przyznawania punktow maj^cych wptyw na kolejnosc umieszczenia na liscie
osob uprawnionych do najmu socjalnego lokali

Lp

Kryteria oceny
sytuacji bytowej

Opis sytuacji

Punktacj

Uwagi

a

1)

2)

1.

Obecne warunki
mieszkaniowe

3)

4)

5)

zamieszkiwanie w lokalu w charakterze
czlonka rodziny, w ktorym powierzchnia
pokoi przypadaj^ca na osob^ uprawnion^
wynosi:
do 3 m2
a)

Dane potwierdza najemca
lokalu, wtasciciel lokalu
lub zarz^dca
30

b)

od 3,1 m2 do 4 m2

20

c)

od 4,1 m2 do 5 m2

10

osoba bezdomna (samotna), przebywaj^ca w
schronisku, noclegowni, hotelu, osrodku lub
innym miejscu.

10

rodzina bezdomna (pelna lub niepelna)
przebywajqca w schronisku, noclegowni,
hotelu, osrodku lub innym miejscu

20

zamieszkiwanie w lokalu wspolnie
z bylym malzonkiem

10

Za osob$ lub rodzin?
bezdomn^ uwaza si? tylko
taka, ktora
z roznych powodow
utracifa prawo
do zamieszkiwania
w lokalu mieszkalnym, nie
jest nigdzie zameldowana,
ajej bezdomnosc jest
potwierdzona wywiadem
srodowiskowym

Wymagane sej:
potwierdzenie
zamieszkania
i wyrok s^dowy
o rozwodzie

zamieszkiwanie w lokalu, w ktorym:
a)

brak instalacji wodociqgowej

10

b)

brak instalacji kanalizacyjnej

10

c)

brak instalacji gazowej

5

d)

nie ma lazienki

5

e)

ust?p jest poza lokalem

10
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6)

1)

2)

2.

Stan rodzinny oraz
dochod najednego
czlonka
gospodarstwa
domowego
wnioskodawcy
3)

Zamieszkiwanie w lokalu nie nadaj^cym si?
na staly pobyt ludzi

50

za kazde dziecko w wieku do 18 lat
wychowywane przez wnioskodawc?

10

dochod w przeliczeniu na osob?
w rodzinie wieloosobowej wynosi:
a)

do 30 % najnizszej emerytury

30

b)

od 31 % do 50 % najnizszej
emerytury

20

c)

od 51 % do 75 % najnizszej
emerytury

10

dochod osoby samotnej wynosi:
a)

do 60 % najnizszej emerytury

30

b)

od 61 % do 95 % najnizszej
emerytury

20

od 96 % do 125 % najnizszej
emerytury

10

c)

1)

3.

Stan zdrowia
wnioskodawcy
lub osob
zgloszonych
do wspolnego
zamieszkiwania

orzeczony znaczny stopieh
niepelnosprawnosci lub calkowita niezdolnosc
do pracy i samodzielnej egzystencji.
W przypadku dzieci do 16 roku zycia
orzeczenie o niepelnosprawnosci

2)

orzeczony umiarkowany stopieh
niepelnosprawnosci lub calkowita niezdolnosc
do pracy

3)

orzeczony lekki stopieh niepelnosprawnosci
lub cz?sciowa niezdolnosc do pracy

35

25

Choroba powinna byd
potwierdzona orzeczeniem
lub decyzj^ ZUS

15

UWAGA: Za poszczegolne schorzenia w rodzinie punktow si? nie sumuje.

4.

Stosunki spoleczne
w dotychczasowym
miejscu zamieszkania

Zamieszkiwanie w warunkach uci^zliwych ze
wzgl?du na zaklocenie porz^dku domowego
(przemoc, awantumictwo, zn?canie si? fizyczne i
psychiczne oraz inne odchylenia patologiczne)
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5.

6.

Okres oczekiwania

Okres
zamieszkiwania
w Piotrkowie
Trybunalskim

Za kazdy petny rok oczekiwania, licz^c od daty
pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zawarcie
umowy najmu lokalu socjalnego:

10

Wnioskodawca zamieszkuje w Piotrkowie
Trybunalskim co najmniej 5 lat przed dat^ zlozenia
wniosku

40
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UZASADNIENIE
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz^cych w skiad mieszkaniowego
zasobu gminy
W dniu 21 kwietnia 2019 r. weszte w zycie zmiana ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie
praw lokatorow, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Zmiana ustawy
wprowadzita m.in. najem socjalny lokali mieszkalnych, co oznacza rezygnacj§ ze stosowania
poj^cia "lokal socjalny". Ponadto zmiana ustawy wprowadzita obowi^zek okreslenia warunkow,
jakie musi spetniac lokal wskazany dla osob niepetnosprawnych, zasady przeznaczania lokali
na realizacj^ zadan jednostek samorz^du terytorialnego realizowanych na zasadach
przewidzianych w ustawie o pomocy spotecznej oraz o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zast^pczej.
Przygotowany projekt uchwaty okresla zasady wynajmowania lokali mieszkalnych, zamiennych,
tymczasowych pomieszczeh, najmu socjalnego lokalu, zamiany lokali, zasady post^powania
w stosunku do osob, ktdre pozostaty w lokalu opuszczonym przez najemc$ lub w lokalu,
w ktorego najem nie wst^pity po smierci najemcy, zasady oddawania w najem lokali
mieszkalnych
o powierzchni uzytkowej przekraczaj^cej 80 m2, wynajmowania lokali mieszkalnych w nowo
wybudowanych lub przebudowanych budynkach stanowi^cych wtasnosc gminy, lokale
przeznaczone na wykonywanie zadah jednostek samorz^du terytorialnego realizowanych
na zasadach przewidzianych w ustawie o pomocy spotecznej oraz wspierania rodziny i systemu
pieczy zast^pczej, lokale dla osob z orzeczon^ niepetnosprawnosci^.
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