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Uchwała Nr V/41/2003
 Rady Miejskiej w Korfantowie
   z dnia 30 kwietnia 2003 roku

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Na podstawie art.21 ust.1 pkt.2,ust.3 ustawy z dnia 21.06.2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego /Dz.U Nr 71 poz.733/Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1

1.	Mieszkania  znajdujące się w mieszkaniowym zasobie Gminy objęte   czynszem regulowanym, mogą być wynajmowane osobom, których średni miesięczny dochód  na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wynajem mieszkania nie przekracza 120% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych i 100% najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych. Nie dotyczy to osób, o których mowa w pkt.5 litera c.

2.	Mieszkania socjalne wynajmowane mogą być osobom, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 75% najniższej emerytury  w gospodarstwie jednoosobowym 
i 50% najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych.

3.	Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy najmu mieszkania w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia wniosku dochody, o których mowa w pkt.1i 2 ustala się ponownie za trzy miesiące poprzedzające miesiąc, w którym Burmistrz podejmie Zarządzenie o przyznaniu prawa do lokalu. 

4.	Do dochodu w rozumieniu niniejszej uchwały zalicza się wszystkie składniki wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 21.06.2001r. dodatkach mieszkaniowych /Dz.U Nr 71 poz.734/

5.	Mieszkania o których mowa w pkt.1 i 2 mogą być wynajmowane osobom mieszkającym w lokalach, w których powierzchnia użytkowa przypadająca na jedną osobę nie przekracza 5m2 w gospodarstwach  wieloosobowych 
i 10 m2 w gospodarstwach jednoosobowych oraz:
 
            a)   mających uprawnienia do lokalu zamiennego lub socjalnego,
            b) opuszczającym dom dziecka po uzyskaniu pełnoletności, jeżeli były   
                  mieszkańcami Gminy przed pobytem w domu dziecka,
niezbędnym dla gminy ze względu  na posiadane kwalifikacje 
       w czasie wykonywania pracy,
osobom, które utraciły dotychczasowe mieszkanie w wyniku klęski 
       żywiołowej i bezdomnym,

§ 2

1.  Najem mieszkania następuje na podstawie umowy najmu zawartej między 
	   administratorem a najemcą.
2.  Zezwoleniem dla administratora na zawarcie umowy, o której mowa 
     w punkcie 1, jest Zarządzenie Burmistrza w sprawie przyznania prawa 
     do mieszkania podjęte na wniosek osoby ubiegającej się o mieszkanie. 
     Wzór wniosku oraz tryb jego załatwienia określi Burmistrz
3.  Przed podjęciem Zarządzenia o przyznaniu prawa do mieszkania Burmistrz  
     zasięga opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej powołanej przez Radę 
     Miejską w odrębnej uchwale. Opinia Komisji nie jest dla Burmistrza 
     wiążąca. 

§ 3

1.  Mieszkania socjalne wynajmowane są na czas określony nie dłuższy niż 
	   dwa lata.
2.  Burmistrz wskaże lokale o statusie mieszkań socjalnych.

§ 4

1.  Dopuszcza się możliwość wzajemnej zamiany lokali między najemcami za
     zgodą Burmistrza.
2.  Osobom, które korzystają z dodatku mieszkaniowego nie przysługuje prawo
     dokonania zamiany na mieszkanie o większym metrażu i wyższym
     standardzie. 

§ 5

Pierwszeństwo w uzyskaniu mieszkania mają osoby, które:

utraciły mieszkanie w wyniku klęski żywiołowej,
posiadają uprawnienia do otrzymania lokalu na podstawie orzeczenia sądowego,
zajmujące lokale, w których powierzchnia użytkowa na jedną osobę nie przekracza 3 m2,
opuściły dom dziecka,
są niezbędne dla gminy ze względu na posiadane kwalifikacje.

§ 6

1. Ustala się kaucję zabezpieczającą pokrycie należności wynajmującego 
      z tytułu zużycia mieszkania objętego czynszem regulowanym i wolnym 
      w okresie trwania najmu w wysokości :

      a)  12-krotnego czynszu miesięcznego dla mieszkań nowo zbudowanych
      b) 10-krotnego czynszu miesięcznego dla mieszkań ze starych zasobów 
           mieszkalnych.

2. Burmistrz na uzasadniony wniosek najemcy może zwolnić najemcę 
      od wniesienia kaucji lub rozłożyć na raty.

§ 7

1.  Mieszkania o powierzchni powyżej 80 m2 mogą być oddawane w najem 
     w drodze przetargu.
Jeżeli w wyniku przetargów cena 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu 
     mieszkalnego nie przekroczy stawki czynszu regulowanego określonego 
     dla tego typu lokalu, przetarg zostaje unieważniony, a lokal podlega zasadom 
     wynajmu określonym w niniejszej uchwale dla lokali  objętych czynszem 
     regulowanym.

§ 8

Sposób korzystania z lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy określi Burmistrz w Regulaminie Porządku Domowego.

§ 9

Traci moc uchwała Nr V/29/94 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 9 grudnia 1994 roku w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ 11

1.  Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2.  Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miejskim
       w Korfantowie.

Przewodniczący
Jan Oleksów

