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UCHWAŁA NR XVII/141/11
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Pińczów oraz wydzielenia lokali socjalnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( test 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 4 i art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. 
U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) Rada Miejska w Pińczowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pińczów 
stanowiące zał. Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Pińczowie 

Jan Radkiewicz
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 21 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 
zmianie Kodeksu cywilnego na gminę nałożony został obowiązek przygotowania zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali. Mając na 
celu prowadzenie prawidłowej gospodarki mieszkaniowej istnieje konieczność podjęcia tej uchwały. 



Id: EEVYN-ERGGL-QCZMX-KHPAI-OSNBK. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/141/11 Rady Miejskiej 

w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r. 

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pińczów 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Niniejsza uchwała określa zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Pińczów. 

§ 2. 1. W celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gmina wynajmuje 
lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy na warunkach określonych w ustawie z dnia 21.06.2001 r. 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, zwanej dalej ustawą, 
oraz w niniejszych zasadach 

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

- ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn. zmianami ); 

- wynajmującym lokale mieszkalne – należy przez to rozumieć Gminę Pińczów reprezentowaną przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Pińczów; 

- uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę; 

- mieszkaniowym zasobie gminy – należy przez to rozumieć mieszkaniowy zasób Gminy Pińczów; 

- lokalu mieszkalnym – należy przez to rozumieć lokal służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób 
ubiegających się o zawarcie umowy na czas nieoznaczony; 

- lokalu socjalnym – rozumie się przez to lokal, o którym mowa w art.2 ust.1 pkt 5 ustawy; 

- lokalu zamiennym – należy przez to rozumieć lokal, którego definicję zawiera art.2 ust.1 pkt 6 ustawy; 

- dochodzie gospodarstwa domowego – należy przez to rozumieć wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich 
uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpiczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, 
określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów 
uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla 
sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia sie dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka , 
pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pilęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, 
jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego 
oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, 
rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny. 

- najniższej emeryturze – należy przez to rozumieć kwotę najniższej emerytury ogłaszanej przez Prezesa Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych w dzienniku Urzędowym RP ‘’ Monitor Polski’’; 

- wymaganym wniosku – rozumie się przez to wypełniony formularz wniosku, którego wzór dostępny jest na 
stronach internetowych podmiotu zarządzającego mieszkaniowym zasobem gminy i Urzędu Miejskiego 
w Pińczowie, a formularz do pobrania w siedzibie podmiotu zarządzającego mieszkaniowym zasobem gminy. 

- członku wspólnoty samorządowej gminy, należy przez to rozumieć osobę stale zamieszkującą na terenie Gminy 
Pińczów, 

§ 3. 1. Gmina Pińczów zawiera umowy najmu lokali na czas nieoznaczony, a umowy najmu lokali socjalnych 
i pomieszczeń tymczasowych na czas oznaczony. 

2. Gmina Pińczów nie zawiera umów, o których mowa w ust.1 z osobami, które były właścicielami lokali 
i przeniosły ich własność na inne osoby. 

3. Gmina Pińczów nie zawiera umów, o których mowa w ust. 1 z osobami, które są właścicielami budynków 
i lokali mieszkalnych. 
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4. Dopuszcza się zawarcie umowy najmu z osobami posiadającymi budynek lub lokal mieszkalny na 
współwłasność jeżeli brak jest możliwości w nim zamieszkania, potwierdzony przez Społeczną Komisję 
Mieszkaniową. 

Rozdział 2.
Najem mieszkań znajdujących się w budynkach szkół i przedszkoli 

§ 4. 1. Lokalami mieszkalnymi znajdującymi się w budynkach szkół i przedszkoli, wchodzącymi do 
mieszkaniowego zasobu gminy zarządza Dyrektor Szkoły (przedszkola). 

2. Lokale mieszkalne znajdujące się na terenie szkól i przedszkoli mogą być wynajmowane w pierwszej 
kolejności nauczycielom i pracownikom oraz emerytom tych placówek. 

3. Umowy najmu mieszkań z pracownikami zawierane są na czas trwania stosunku pracy, a z emerytami tych 
placówek na czas nieokreślony. 

4. Stawki czynszu stosowane w lokalach mieszkalnych, o których mowa w ust.1 wynikają z Zarządzenia 
Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne w zasobie 
komunalnym 

Rozdział 3.
Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy oraz kryteria wyboru osób, którym 

przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego 

§ 5. 1. Za warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy uważa się: 

1) zamieszkiwanie w lokalu, w którym powierzchnia łączna pokoi przypadająca na jednego członka gospodarstwa 
domowego najemcy jest mniejsza niż 5 m² w gospodarstwie wieloosobowym i 10 m² w gospodarstwie 
jednoosobowym; 

2) zamieszkiwanie w lokalu, który ze względu na jego położenie (kondygnację), wyposażenie techniczne, 
wielkość – nie jest odpowiedni dla najemcy lub osób wspólnie zamieszkujących z powodu podeszłego wieku 
tych osób, schorzeń narządów ruchu lub niepełnosprawności w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych; 

2. Warunki zamieszkiwania określone w ust. 1 nie muszą być spełnione łącznie. 

§ 6. 1. Najemcami lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy mogą być osoby, które stale 
zamieszkują w rozumieniu art.25 i 26 Kodeksu Cywilnego w Gminie Pińczów przynajmniej przez okres ostatnich 
5 lat, przed datą umieszczenia w wykazie i spełniają łącznie następujące kryteria: 

a) są pełnoletni, 

b) nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego niż lokal zajmowany 
przez nich, z wyjątkiem sytuacji opisanej w § 3 ust. 4. 

c) zamieszkują w lokalu w którym na osobę zameldowaną na pobyt stały przypada mniej niż 5m² powierzchni 
łącznej pokoi, 

d) dochodowe tzn. średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech 
miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu komunalnego nie przekracza: 

- 130% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, 

- 80% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i jest nie mniejszy niż 50% kwoty 
najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, oraz nie mniejszy niż 40% kwoty najniższej 
emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. Osobom posiadającym niższe niż w/w dochody przysługuje 
jedynie lokal socjalny. 

§ 7. 1. Lokal socjalny może być oddany w najem na czas oznaczony z zastrzeżeniem art.14 ust.1 ustawy 
osobie, która nie ma tytułu prawnego do lokalu i której średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa 
domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu nie przekracza: 

- 50 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, 

- 40% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. 



Id: EEVYN-ERGGL-QCZMX-KHPAI-OSNBK. Podpisany Strona 3

2. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata. 

3. Umowę najmu lokalu socjalnego, na wniosek najemcy można przedłużyć na następny okres, jeżeli najemca 
nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy, określonej w ust.1, a ponadto: 

a) nie zalega z opłatami za lokal, 

b) stale zamieszkuje w lokalu, 

c) przestrzega zasad regulaminu porządku domowego, 

d) utrzymuje lokal w należytym stanie. 

4. Umowy najmu lokali socjalnych zawierane są w pierwszej kolejności z: 

- osobami, które nabyły prawo do jego otrzymania na podstawie orzeczenia sądowego, wg kolejności realizacji 
wyroków, 

- osobami umieszczonymi na liście osób oczekujących na przydział lokalu socjalnego z zasobów gminy, najdłużej 
oczekującymi na przydział lokalu. 

5. Warunki kwalifikujące osoby do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w celu ich poprawy stanowią: 

- zamieszkiwanie w pomieszczeniach nie nadających się na stały pobyt ludzi w rozumieniu przepisów 
określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki, lub zamieszkują w budynkach 
użytkowych bądź gospodarczych, 

- zamieszkiwanie w lokalach, w których łączna powierzchnia mieszkalna nie przekracza 5m² na osobę 
uprawnioną do zamieszkiwania. 

§ 8. W wyjątkowych przypadkach, Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów może udzielić zgody na zawarcie 
umowy najmu z innymi osobami niż określone w § 6 i § 7 po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Zdrowia d/s 
Rodziny Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej, o ile jest to uzasadnione szczególnym interesem 
społeczności lokalnej, bądź ze względu na zasady współżycia społecznego. 

§ 9. 1. Lokale mieszkalne, za wyjątkiem socjalnych, wynajmowane są z zachowaniem kolejności oczekiwania 
z tym, że pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony przysługuje: 

1) osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu i zamieszkującym w budynku przeznaczonym do rozbiórki 
w danym roku, 

2) osobom pozbawionym lokalu w wyniku klęsk żywiołowych lub zdarzeń losowych, 

3) osobom zamieszkującym w pomieszczeniach nie nadających się na stały pobyt ludzi, lub w lokalach gdzie na 
1 osobę zameldowaną na pobyt stały przypada mniej niż 5 m² powierzchni mieszkalnej, 

4) osobom, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę, 

5) osobom, które opuściły dom dziecka w związku z uzyskaniem pełnoletności, 

6) osobom, które podjęły się dokonania nadbudowy lub rozbudowy obiektów budowlanych stanowiących 
własność gminy, 

7) osobom, które we własnym zakresie adaptują pomieszczenia i lokale na lokal mieszkalny, 

8) osobom, które zajmują lokale o dużej powierzchni, przekraczającej potrzeby metrażowe rodziny, jeżeli 
pozostawią ten lokal do dyspozycji wynajmującego, 

9) osobom, które uzyskały prawo najmu lokalu w wyniku dokonanego na wspólny wniosek najemców podziału 
wynajmowanego lokalu lub połączenia wynajmowanych lokali, 

10) osobom, które zajmują lokal w budynku wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, którego stan 
techniczny uniemożliwia dalsze zamieszkiwanie. 

2. Wynajmujący może zawrzeć umowę najmu lokalu na czas nieoznaczony z osobami, wobec których sąd 
orzekł eksmisję, jeżeli ustały jej przyczyny. 
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§ 10. Spośród osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony 
i lokalu socjalnego na czas oznaczony, dokonuje się wyboru biorąc pod uwagę powierzchnię wolnego lokalu 
w stosunku do liczby członków gospodarstwa domowego z zastrzeżeniem, że łączna powierzchnia pokoi nie może 
być mniejsza niż 5 m² na członka gospodarstwa domowego w gospodarstwie wieloosobowym i 10 m² 
w gospodarstwie jednoosobowym. 

Rozdział 4.
Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas 

nieoznaczony i lokalu socjalnego oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą 
zastosowanie obniżek czynszu 

§ 11. 1. O najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony ubiegać się mogą osoby, których średni 
miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień 
złożenia wniosku nie przekracza: 

- 130% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym 

- 80% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. 

2. Sposób ustalania dochodu określa § 2, ust 2 tiret ósme. 

3. O najem lokalu socjalnego mogą się ubiegać osoby posiadające dochody określone w § 7 ust.1 

Rozdział 5.
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawieranych na czas nieoznaczony i o najem 

lokali socjalnych 

§ 12. 1. Zawarcie umowy najmu poprzedza złożenie wniosku 

2. Osoby ubiegające się o zawarcie umowy najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 
składają wniosek, który powinien zawierać: 

- wykaz osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania 

- wykaz osób zamieszkujących wspólnie z wnioskodawcą 

- w przypadku braku wspólnego zameldowania dane dotyczące warunków mieszkaniowych współmałżonka 

- informacje o warunkach mieszkaniowych wnioskodawcy potwierdzone przez zarządcę lub właściciela budynku 

- uzasadnienie wniosku 

3. Ponadto do wniosku należy dołączyć: 

1) zaświadczenie o dochodach brutto osiąganych przez wnioskodawcę i osoby zgłoszone do wspólnego 
zamieszkiwania 

2) w przypadku gdy wnioskodawca lub osoby z nim zamieszkujące są osobami niepełnosprawnymi-orzeczenie 
o stopniu niepełnosprawności 

3) oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, a w przypadku posiadania 
podać jego powierzchnię, adres i tytuł prawny /własność, najem) 

4. Wniosek o zawarcie umowy najmu składa się każdorazowo na piśmie do Urzędu Miejskiego w Pińczowie do 
dnia 30 listopada danego roku. 

5. Wstępnej weryfikacji wniosku (dochody, zagęszczenie, notatka z wizji lokalnej) dokonuje pracownik 
merytoryczny Urzędu Miejskiego, który przedstawia całość dokumentacji na posiedzenie powołanej przez 
Burmistrza Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Społeczna Komisja Mieszkaniowa przedkłada propozycję wpisania 
na listę oczekujących lub zawarcia umowy najmu Burmistrzowi, który ją zatwierdza. 

6. Listy osób: 

- uprawnionych do przydziału lokalu komunalnego, 

- uprawnionych do przydziału lokalu socjalnego, 

- ubiegających się o zamianę lokalu mieszkalnego, 

- 
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sporządza się do 31 stycznia każdego roku zgodnie z kryteriami o których mowa w §9 i 10. 

7. Podstawą zawarcia umowy najmu lokalu jest umieszczenie osoby ubiegającej się na liście osób 
uprawnionych. 

8. Umieszczenie danej osoby na liście, o której mowa w ust. 6. nie stanowi zobowiązania Gminy do zawarcia 
z nią umowy najmu w danym roku. 

9. Listy, o których mowa w ust 6 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ich wywieszenie w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Pińczowie i opublikowanie na stronie internetowej Urzędu. 

10. W/w listy osób zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów. 

11. Osoby, których wniosek został rozpatrzony negatywnie, mogą składać odwołania do Rady Miejskiej 
w Pińczowie. 

12. Na każdym etapie załatwiania sprawy najmu lokalu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów może skreślić 
osobę z listy, o której mowa ust. 6, jeżeli: 

- dane zawarte we wniosku o najem lokalu, okażą się nieprawdziwe, 

- wnioskodawca przestaje spełniać kryteria i warunki do ubiegania się o najem lokalu z zasobu mieszkaniowego 
gminy, 

- osoba ta nie przyjęła dwóch kolejnych propozycji mieszkaniowych, odpowiadających jej aktualnej sytuacji 
materialnej. 

13. O skreśleniu z listy wnioskodawca jest informowany w formie pisemnej. 

14. Do prowadzenia spraw związanych z zawarciem umowy najmu zobowiązany jest podmiot Zarządzający 
mieszkaniowym zasobem gminy. 

Rozdział 6.
Sposób poddania kontroli społecznej trybu rozpatrywania i załatwiania spraw związanych 

z wynajmowaniem mieszkań przez gminę. 

§ 13. Zatwierdzone przez Burmistrza we współudziale z powołaną przez niego Społeczną Komisją 
Mieszkaniową listy, o których mowa w § 12, ust.6 są wywieszane na tablicy ogłoszeń i umieszczone na stronie 
internetowej Urzędu przez okres 14 dni i w tym okresie zainteresowani mają prawo składania zastrzeżeń, które 
następnie powinny być rozpatrzone przez Radę Miejską. W podobny sposób rozpatrywane będą wnioski 
o wynajęcie lokalu mieszkalnego na czas oznaczony czyli socjalnego, jeżeli chętnych na tego typu najem jest 
więcej niż lokali przeznaczonych na ten cel w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
gminy. 

Rozdział 7.
Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy oraz zamiany 
pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu, a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach. 

§ 14. 1. Zamiana lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy wymaga zgody wynajmującego. 

2. Najemcy lokali mogą dokonywać zamiany lokali wchodzących w skład zasobu, jeżeli przemawiają za tym 
względy: zdrowotne, rodzinne, społeczne lub materialne. 

3. W przypadku zamiany lokali pomiędzy najemcami, z których chociaż jeden zalega z zapłatą czynszu 
i innych opłat, zgoda wynajmującego na zamianę może być wyrażona po dokonaniu spłaty tych należności. 

§ 15. Dokonywanie zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do zasobu mieszkaniowego gminy, 
a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach następuje na warunkach określonych w § 14 ust. 2 i za zgodą 
obu wynajmujących lub właściciela lokalu zajmowanego w innych zasobach. 
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Rozdział 8.
Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub 

w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy. 

§ 16. Pełnoletnie dzieci, osoby przysposobione, rodzice, rodzeństwo, małżonek nie będący współnajemcą, 
osoba, która pozostawała we wspólnym pożyciu z najemcą, którzy pozostali w lokalu opuszczonym przez najemcę 
mogą ubiegać się o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony. Nie dotyczy to sytuacji, gdy najemca 
zamieszka na terenie gminy Pińczów w lokalu (domu) stanowiącym jego własność, bądź uzyskanym na podstawie 
umowy najmu lub spółdzielczego prawa do lokalu, a jego powierzchnia pokoi przypadająca na członka 
gospodarstwa domowego najemcy jest większa niż 5 m² w gospodarstwie wieloosobowym i 10 m² 
w gospodarstwie jednoosobowym. 

§ 17. Osoby pozostałe w lokalu, które na podstawie Art. 691 § 1 i 2 Kodeksu Cywilnego nie są uprawnione do 
wstąpienia w stosunek najmu lokalu po śmierci najemcy mogą ubiegać się o zawarcie umowy najmu lokalu na czas 
nieoznaczony, jeżeli zamieszkiwały wspólnie z najemcą do chwili jego śmierci przez ostatnich 5 lat. 

§ 18. 1. Osoby, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w którego najem nie wstąpiły po 
śmierci najemcy i z którymi nie została zawarta umowa najmu lokalu w trybie § 16 i § 17 zobowiązane są, bez 
wezwania opróżnić, opuścić i wydać lokal wynajmującemu w terminie 30 dni od dnia opuszczenia lokalu przez 
najemcę. 

2. W razie bezskutecznego upływu terminu określonego w ust. 1 wynajmujący wytoczy powództwo 
o opróżnienie lokalu. 

3. Osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu, co miesiąc uiszczać 
odszkodowanie. 

4. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 3 odpowiada wysokości czynszu, jaki wynajmujący mógłby 
otrzymać z tytułu najmu lokalu. 

Rozdział 9.
Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m² 

§ 19. 1. Lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m² mogą być oddawane w najem osobom, którym 
przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony lub osobom wpisanym na listę osób 
oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony, a gospodarstwo domowe tych osób składa 
się z co najmniej 7 członków. 

2. W przypadku braku osób, o których mowa w ust. 1 wynajem lokalu o powierzchni użytkowej powyżej 80 m² 
następuje ze 100% podwyższeniem czynszu. 

1. Brak treści 


