PROJEKT
Uchwała Nr                    2008
Rady Gminy w Turawie
z dnia                 2008 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Turawa
 
Na podstawie 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 (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266),  Rada  Gminy  w  Turawie  uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Ustala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Turawa.
§ 2. 1. Mieszkaniowy zasób Gminy Turawa służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Turawa, na zasadach określonych w uchwale.
2. Wolny i pozyskiwany zasób mieszkaniowy Gminy Turawa przeznacza się na:
	1)	lokale socjalne - wydzielone z gminnego zasobu mieszkaniowego,
	2)	lokale do wynajmu na czas nieoznaczony w tym lokale zamienne do realizacji potrzeb mieszkaniowych wynikających z rozbiórek budynków i wycofania lokali lub budynków z eksploatacji.
§ 3. Lokale z zasobu mieszkaniowego Gminy Turawa mogą być wynajmowane członkom wspólnoty samorządowej Gminy Turawa, którzy nabyli prawo najmu lokalu w postępowaniu kwalifikacyjnym, określonym w niniejszej uchwale.
Rozdział 2
Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego
§ 4. 1. Pierwszeństwo najmu lokalu na czas nieoznaczony mają osoby, które spełniają kryteria dochodowe określone w § 5 uchwały, z zastrzeżeniem ust. 2, jeśli spełniają co najmniej jeden z warunków:
	1)	są uprawnione do lokalu zamiennego, w szczególności na podstawie § 7 - § 9 uchwały,
	2)	dokonały remontu lokalu zgodnie z § 11 uchwały,
	3)	znajdują się w trudnych warunkach mieszkaniowych,
	4)	opuściły dom dziecka w związku z uzyskaniem pełnoletniości, a przed umieszczeniem w domu dziecka były zameldowane na terenie Gminy Turawa,
	5)	są niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późń. zm.),
	6)	posiadają tytuł prawny do lokalu nie należącego do zasobu Gminy Turawa, z wyjątkiem prawa własności do takiego lokalu.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 nie spełniające kryteriów dochodowych określonych w § 5 uchwały zachowują prawo pierwszeństwa najmu lokalu na czas nieoznaczony.
3. Pierwszeństwo najmu lokalu socjalnego mają osoby, które spełniają kryteria dochodowe określone w § 5 uchwały, z zastrzeżeniem ust. 4 jeśli spełniają co najmniej jeden z warunków:
	1)	nabyły prawo do otrzymania lokalu socjalnego na mocy orzeczenia sądu,
	2)	utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru;
	3)	znajdują się w trudnych warunkach mieszkaniowych.
4. Osoby, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i pkt 2, nie spełniające kryteriów dochodowych określonych w § 5 uchwały zachowują prawo pierwszeństwa najmu lokalu socjalnego.
5. Przez trudne warunki mieszkaniowe rozumie się w szczególności zamieszkiwanie w lokalu, w którym na jedną osobę przypada mniej niż 5 m 2 powierzchni pomieszczeń na osobę w przypadku gospodarstwach domowego wieloosobowego i mniej niż 10 m2 powierzchni pomieszczeń na osobę w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego, a także zamieszkiwanie w warunkach istniejącego konfliktu rodzinnego (znęcanie się nad członkami rodziny, alkoholizm) - potwierdzonego stosownymi dokumentami, zamieszkiwanie w lokalu nie spełniającym wymogów pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (potwierdzone orzeczeniem właściwego organu).
6. Umowa najmu lokalu zostaje zawarta z osobami spełniającymi co najmniej jedno wyżej wymienione kryterium zgodnie z kolejnością pierwszeństwa, ustaloną w ust. 1 lub w ust. 3.
Rozdział 3
Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca zastosowanie obniżek czynszu
§ 5. 1. Prawo do ubiegania się o wynajęcie lokalu na czas nieoznaczony mają osoby, których średni dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie ostatnich 3-miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o najem nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 150 % najniższej emerytury, a w gospodarstwie wieloosobowym 100 % najniższej emerytury, obowiązującej w dacie złożenia wniosku, ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Monitorze Polskim na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 39, poz. 353 z późn. zm.).
2. Prawo do ubiegania się o wynajęcie lokalu socjalnego, mają osoby znajdujące się w trudnej sytuacji majątkowej, których średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny w okresie 3 - miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub datę podpisania umowy najmu nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 75% najniższej emerytury, a w gospodarstwie wieloosobowym 50 % najniższej emerytury, obowiązującej w dacie złożenia wniosku, ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Monitorze Polskim na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 39, poz. 353 z późn. zm.).
§ 6. 1. Obniżkę czynszu naliczonego według obowiązujących stawek stosuje się w stosunku do najemców, których średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny w okresie 3-miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o obniżkę nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 50 % najniższej emerytury, a w gospodarstwie wieloosobowym 25 % najniższej emerytury, obowiązującej w dacie złożenia wniosku, ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Monitorze Polskim na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 39, poz. 353 z późn. zm.).
2. W przypadku, gdy średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny w okresie 3 - miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o obniżkę nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 25 % najniższej emerytury, a w gospodarstwie wieloosobowym 10 % najniższej emerytury stosuje się obniżkę w wysokości 10 % wysokości czynszu.
3. W przypadku, gdy średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny w okresie 3 - miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o obniżkę przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 25 % najniższej emerytury, a nie przekracza 50% najniższej emerytury, a w gospodarstwie wieloosobowym przekracza 10 % najniższej emerytury, a nie przekracza 25% najniższej emerytury stosuje się obniżkę w wysokości 5 % wysokości czynszu.
Rozdział 4
Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy oraz warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach
§ 7. 1. Gmina oddaje w najem lokal zamienny w drodze zamiany lokalu zamieszkałego, wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Turawa na inny lokal niezamieszkały wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Turawa (wymiana) w przypadku:
	1)	złego stanu technicznego lokalu lub budynku kwalifikującego do wycofania z eksploatacji lub rozbiórki według kwalifikacji wynajmującego,
	2)	nieprzystosowania lokalu pod względem położenia, wielkości, struktury i wyposażenia dla zamieszkującej w nim osoby niepełnosprawnej.
2. W ramach wymiany, z urzędu może być przydzielony wyłącznie lokal o porównywalnym standardzie z dotychczas zajmowanym. Ze względu na sytuację ekonomiczną najemcy oraz zadłużenia czynszowe może być zaproponowany najemcy lokal o mniejszej powierzchni użytkowej lub o obniżonym standardzie, bądź lokal socjalny. Przydział lokalu o obniżonym standardzie lub lokalu socjalnego następuje w takim przypadku za zgodą najemcy.
3. Do umów najmu zawieranych z osobami w ramach wymiany nie stosuje się kryteriów dochodowych określonych w § 5 uchwały.
§ 8. 1. Prawo do wymiany lokalu większego na lokal mniejszy lub z mniejszego na większy przysługuje najemcy nieposiadającemu zadłużenia wobec Gminy z tytułu najmu lokalu.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt może wyrazić zgodę na wymianę mimo istnienia zadłużenia wobec Gminy z tytułu najmu lokalu.
3. Przekazywany do dyspozycji Gminy lokal powinien być w dobrym stanie technicznym i nadawać się do natychmiastowego zasiedlenia.
4. Prawo do wymiany lokalu większego na dwa lokale mniejsze ma wnioskujący najemca, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:
	1)	nie ma zaległości czynszowych za najem lokalu,
	2)	istnieje uzasadnienie do rozdzielenia gospodarstwa domowego wnioskodawcy ze względu na liczbę, zróżnicowanie struktury wiekowej i rodzinnego pokrewieństwa osób zamieszkujących w przekazywanym Gminie lokalu.
5. Przy wymianie lokali nie obowiązują kryteria dochodowe określone w § 5 uchwały.
§ 9. 1. Wzajemna zamiana lokali następuje na wniosek osób zainteresowanych:
	1)	pomiędzy najemcami lokali należących do zasobu mieszkaniowego Gminy Turawa,
	2)	pomiędzy najemcami lokali należących do zasobu mieszkaniowego Gminy Turawa i osobami zajmującymi lokale w innych zasobach.
2. Wzajemna zamiana lokali następuje po wyrażeniu zgody na zamianę przez właścicieli lokali.
3. Osoby wnioskujące o wzajemną zamianę lokali uzgadniają między sobą sposób usunięcia ewentualnych nieprawidłowości w realizowaniu umów dotyczących zajmowanych przez nie lokali, w szczególności wyznaczają wnioskodawcę zobowiązanego do:
	1)	uregulowania zaległości czynszowych za najem lokalu,
	2)	zlikwidowania samowoli budowlanej w lokalu lub w lokalach będących przedmiotem wzajemnej zamiany,
	3)	przedłożenia właścicielom lokali uzgodnień dokonanych na piśmie.
4. Można odmówić zgody na wzajemną zamianę lokali, jeśli informacje zawarte we wnioskach i załączonych do nich dokumentach oraz wyniki przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego nie dają gwarancji wykonania w wyznaczonym terminie zobowiązań wobec Gminy określonych w ust. 3.
5. Warunkiem wydania zgody przez Gminę na zamianę mieszkań jest uregulowanie zaległości czynszowych i zlikwidowanie samowoli budowlanej.
6. Przy wzajemnej zamianie lokali nie obowiązują kryteria dochodowe określone w § 5 oraz kryteria pierwszeństwa określone w § 4 uchwały.
7. Zamiana lokalu socjalnego jest dopuszczalna tylko na inny lokal socjalny.
Rozdział 5
Adaptacje pomieszczeń i remonty
§ 10. 1. Osoby fizyczne mogą na własny koszt dokonać adaptacji strychów, suszarni, pralni i innych pomieszczeń nie wchodzących w skład już istniejących lokali mieszkalnych lub użytkowych usytuowanych w obiektach stanowiących własność Gminy Turawa w celu wybudowania lub powiększenia zajmowanego mieszkania.
2. Adaptacja, o której mowa w ust.1, polega na nadbudowie, przebudowie, rozbudowie, odbudowie pomieszczeń niemieszkalnych w obiektach budowlanych.
3. Obiekty budowlane i lokale przewidziane do wymienionych w ust. 2 robót budowlanych typuje zarządca budynków po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii urbanistyczno - architektonicznej w zakresie możliwości przeprowadzenia inwestycji budowlanej.
4. Warunkiem rozpoczęcia prac adaptacyjnych oraz zawarcia umowy najmu w takim przypadku jest uzyskanie zgody właściciela na przeprowadzenie adaptacji strychów, suszarni, pralni i innych pomieszczeń, a także opracowanie niezbędnej dokumentacji, wykonanie robót budowlanych, komisyjny odbiór lokalu i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - jeżeli jest wymagane.
5. W przypadkach określonych w ust. 1 nie mają zastosowania kryteria dochodowe oraz kryteria pierwszeństwa określone w uchwale.
§ 11. 1. Lokal mieszkalny przeznaczony do generalnego remontu i adaptacji może być oddany w najem osobom, które na podstawie złożonych wniosków zostały zakwalifikowane na listę osób oczekujących.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 nie mają zastosowania kryteria pierwszeństwa określone w uchwale.
3. Prawo do ubiegania się o wynajęcie lokalu na czas nieoznaczony, o którym mowa w ust. 1, mają osoby, których średni dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie ostatnich 3-miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o najem nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 300% najniższej emerytury, a w gospodarstwie wieloosobowym 200 % najniższej emerytury, obowiązującej w dacie złożenia wniosku, ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Monitorze Polskim na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.).
4. Generalny remont i adaptacja lokalu mieszkalnego odbywa się na koszt własny przyszłego najemcy na warunkach określonych w umowie o udostępnienie lokalu z przeznaczeniem na remont.
5. Warunkiem otrzymania skierowania na zawarcie umowy najmu lokalu jest opracowanie niezbędnej dokumentacji, wykonanie robót budowlanych, komisyjny odbiór lokalu i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - jeżeli jest wymagane.
Rozdział 6
Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2
§ 12. 1. Umowy najmu lokali należących do mieszkaniowego zasobu Gminy o powierzchni przekraczającej 80 metrów kwadratowych mogą być zawierane bez względu na wysokość dochodów osoby zainteresowanej, za zapłatą czynszu ustalonego w drodze negocjacji lub przetargu.
2. Do lokalu powstałego w wyniku łączenia lokali, stosuje się odpowiednio ust. 1. 
3. Niniejsze postanowienia nie mają zastosowania w przypadku wzajemnych zamian lokali mieszkalnych.
Rozdział 7
Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy
§ 13. 1. Z osobami, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy zawiera się umowę najmu, jeśli osoby te spełniają kryteria dochodowe określone w § 5, złożą odpowiedni wniosek, o którym mowa w § 15 oraz nie znajdują się inne osoby uprawnione do zawarcia umowy najmu lokalu zgodnie z kryteriami pierwszeństwa określonymi w § 4 uchwały.
2. Osoby, z którymi nie zostaną zawarte umowy najmu lokalu pozostałego po śmierci najemcy lub opuszczeniu lokalu przez najemcę obowiązane są do opróżnienia lokalu w terminie 3 miesięcy od momentu powstania przyczyny wygaśnięcia umowy najmu.
Rozdział 8
Łączenie i podział lokali
§ 14. 1. Oddanie w najem lokalu sąsiedniego, jako dodatkowej powierzchni do lokalu wnioskującego najemcy może nastąpić, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:
	1)	istnieje techniczna możliwość połączenia lokali,
	2)	powierzchnia użytkowa lokalu po połączeniu nie będzie większa niż 30 m2 w gospodarstwie jednoosobowym, 35 m2 w gospodarstwach dwuosobowych, 15 m2 na osobę - w gospodarstwach trzyosobowych i czteroosobowych, 13 m2 na osobę w gospodarstwach pięcio i więcej osobowych,
	3)	niska jest wartość użytkowa dołączanego lokalu,
	4)	nastąpi znacząca poprawa warunków mieszkaniowych wnioskodawcy,
	5)	wnioskodawca wywiązuje się z obowiązków określonych w umowie najmu,
	6)	wykonywanie prac remontowych nastąpi na koszt wnioskodawcy.
2. Do umów zawieranych w zakresie łączenia lokali stosuje się kryteria dochodowe określone w uchwale.
3. Do umów zawieranych w zakresie łączenia lokali nie są stosowane kryteria pierwszeństwa.
4. Nie może być przyłączana dodatkowa powierzchnia do lokali socjalnych.
§ 15. 1. Dopuszcza się podział zajmowanego przez wnioskodawcę lokalu i oddanie w najem wydzielonej części lokalu osobie pełnoletniej nie posiadającej tytułu prawnego do innego lokalu, zamieszkującej stale w tym lokalu wspólnie z najemcą, o ile:
	1)	istnieje techniczna możliwość podziału lokalu;
	2)	istnieje gwarancja uzyskania po podziale lokali spełniających kryteria do oddzielnego najmu;
	3)	podział lokalu i rozdział najmu ma na celu zapobieganie powstawaniu czy narastaniu zaległości czynszowych;
	4)	uzgodniono z właścicielem zakres robót remontowych związanych z podziałem lokalu;
	5)	koszty podziału lokalu i ewentualnych robót remontowych wykonają na własny koszt najemcy.
2. Do umów zawieranych z osobami wymienionymi w ust. 1 nie stosuje się kryteriów dochodowych, ani kryteriów pierwszeństwa określonych w § 4 uchwały.
Rozdział 9
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej
§ 16. 1. Osoby ubiegające się o najem lokalu, zamianę i wymianę zobowiązane są do złożenia:
	1)	stosownego wniosku,
	2)	dokumentów potwierdzających dochody,
	3)	dokumentów potwierdzających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Turawa,
	4)	oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych.
2. Osoby ubiegające się o wynajem lokalu zobowiązane są do składania wniosku każdego roku do dnia 30 maja.
3. Wniosek rozpatrywany jest również w przypadku złożenia go po terminie określonym w ust. 2.
4. Odmowa złożenia dokumentów wymienionych w ust. 1 przez osoby ubiegające się o wynajęcie lokalu, jak również dorosłych członków ich rodzin, które mają wspólnie zamieszkać stanowić będzie podstawę do odmowy rozpatrzenia wniosku.
5. O sposobie rozpatrzenia wniosku wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.
6. Odmowne rozpatrzenie wniosku o przyznanie prawa najmu do lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy winno zawierać uzasadnienie.
7. Osoby spełniające warunki określone uchwałą zostają wpisane na listę osób ubiegających się o wynajem lokalu. Lista osób ulega każdorazowej zmianie w przypadku wpływu i uwzględnieniu nowych wniosków.
8. Osoby umieszczone na listach mają obowiązek aktualizowania informacji zawartych we wnioskach, a dotyczących w szczególności:
	1)	spraw rodzinnych (np. rozwód, zawarcie związku małżeńskiego, urodzenie dziecka, zgon itp.);
	2)	zmiany adresu zamieszkania.
9. Umowy najmu lokali zawiera się z osobami, które zostały wpisane na listę, o której mowa w ust. 7 z uwzględnieniem zasad pierwszeństwa określonych w § 4.
10. Propozycje składane osobom umieszczonym na listach na zawarcie umowy najmu lokalu są uzależnione od struktury lokali jakimi dysponuje Gmina oraz powinny uwzględniać czas oczekiwania na wynajem lokalu.
11. Dwukrotna odmowa zawarcia umowy najmu lokalu, dokonana przez osoby wpisane na listę, o której mowa w ust. 6 skutkuje skreśleniem z tej listy.
12. Listy osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu są jawne i umieszczane na tablicy ogłoszeń.
13. Listy osób, z którymi zawarto umowy najmu są jawne i umieszczane na tablicy ogłoszeń, wraz z krótkim uzasadnieniem, wskazującym powody zawarcia umowy najmu.
§ 17. Traci moc uchwała Nr XXVII/289/2001 Rady Gminy w Turawie z dnia 31 październik 2001 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Turawa.
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.
§ 19. Uchwała podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Turawie oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.


