
UCHWAŁA NR LX/433/18
RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU

z dnia 8 listopada 2018 r.

w sprawie:  zmiany uchwały nr L/356/18 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 stycznia 2018 r. 
w sprawie  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Koniecpol

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 z późn zm.) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie 
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1234),

Rada Miejska w Koniecpolu uchwala co następuje:

§ 1. 

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr L/356/18 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 stycznia 2018 r. 
w sprawie  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Koniecpol 
wprowadza się następujące zmiany:

1. w Rozdziale I § 3 lit "b" uzyskuje nowe brzmienie o treści: " dochodzie - należy przez to rozumieć 
dochód w rozumieniu art. 3 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst 
jedn.  Dz. U. z 2017 r., poz. 180 z późn. zm.)".

2. w Rozdziale I § 3 lit "c" uzyskuje nowe brzmienie o treści" członek wspólnoty samorządowej - należy 
przez to rozumieć osobę zamieszkującą  na terenie Gminy Koniecpol  z zamiarem stałego pobytu, 
(centralizującą swoje potrzeby życiowe i prowadzącą na tym terenie gospodarstwo domowe) ".

3. w Rozdziale II § 3 otrzymuje nowe brzmienie o treści:"Osobie wnioskującej o zawarcie umowy najmu 
przysługuje prawo do wniesienia odwołania na piśmie w terminie 30 dni od dnia podania listy do publicznej 
wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol. Odwołania po zaopiniowaniu przez 
Społeczną Komisję Mieszkaniową rozpatruje Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol. Po rozpatrzeniu odwołań, 
listy ostateczne zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol". 

4. w Rozdziale II § 4 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie o treści: " dowody potwierdzające przebywanie na 
terenie Gminy Koniecpol"

5. w Rozdziale II usuwa się § 4 pkt 5

6. w Rozdziale V § 5 uzyskuje nowe brzmienie o treści: " Najemcy posiadający niskie dochody mogą 
wnioskować do Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol o obniżenie czynszu najmu za lokale  mieszkalne "

7. Treść Rozdziału VI Warunki zamieszkania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy  uzyskuje nowe 
brzmienie o treści:

§ 1. 

  Jeżeli wnioskodawca udokumentuje, że w lokalu lub budynku, do którego posiada tytuł prawny nie jest 
możliwe zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych jego oraz innych osób z nim zamieszkujących, może czynić 
starania o poprawę warunków zamieszkiwania. 

§ 2. 

  Za warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy uważa się: 

1) zamieszkiwanie w lokalu, w którym na każdą osobę zamieszkującą w lokalu przypada mniej niż 5 m2 
powierzchni mieszkalnej w przypadku gospodarstwa wieloosobowego, a w przypadku gospodarstwa 
jednoosobowego mniej niż 10m2 powierzchni mieszkalnej, 
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2) zamieszkiwanie w lokalu, który ze względu na jego położenie, kondygnację, wyposażenie techniczne, 
wielkość – jest nieodpowiednie dla wnioskodawcy lub osób wspólnie z nim zamieszkujących z powodu 
warunków zdrowotnych potwierdzonych orzeczeniem lekarskim, 

3) zamieszkiwanie w lokalach nie spełniających wymogów pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2015, 
poz. 1422 z późn .zm).

8. w Rozdziale VII usuwa się w § 4 pkt 6 oraz § 4 pkt 8. 9 w Rozdziale VIII § 4 uzyskuje nowe brzmienie 
o treści:Najemcy lokali socjalnych mogą ubiegać się o wzajemną zamianę zajmowanych lokali: 

- o ile nie zalegają z czynszem i opłatami, chyba, że zamiana następuje na lokal mniejszy, 

- o ile powierzchnia pokoi w nowym miejscu zamieszkania będzie wynosiła co najmniej 5 m2 na osobę, a w 
wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2

- nie naruszają zasad porządku domowego oraz 

- zaakceptują stan techniczny tego mieszkania. Po dokonaniu zamiany lokale zostaną wynajęte na warunkach 
najmu socjalnego na okres ustalony w dotychczas obowiązujących umowach najmu każdego z najemców. 

10. Rozdział X uzyskuje nowe brzmienie o treści:

§ 1. 

Wolne lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 mogą być oddawane w najem 
osobom, które mają niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe, znajdują się na liście osób zakwalifikowanych do 
zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, a ponadto spełniają kryteria dochodowe określone w Rozdziale 
V, a gospodarstwo domowe tych osób tworzy co najmniej 6 członków, lub 5 członków spośród których co 
najmniej jedna osoba jest osobą niepełnosprawną. 

§ 2. 

 W przypadku braku osób spełniających kryterium ilościowe członków rodziny, o których                   mowa 
w § 1 lokal taki po spełnieniu kryterium dochodowego może zostać wynajęty także na rzecz wnioskodawcy 
którego gospodarstwo domowe tworzą 4 osoby. 

§ 2. 

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol.
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§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Koniecpolu

Aneta Chrzuszcz
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