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UCHWALA NR ................... :
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
z dnia .................... 2019 r.
zmieniająca uchwałę

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle

Na·podstawie art. 2 1 ust. l pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182), Rada
Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje: .

§ 1. W uchwale nr XXXIII/28 l !l6 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Kędzierzyn-Koźle (Dz. U. Woj. Opolskiego ·poz. 1894, z późno zm. 1) wprowadza się następujące
zmiany:
·1) w § 13 w ust. l w pkt. 2 dodaje

się literę

f w brzmieniu:

"f) gdy najemca zamieszkuje lokal na czas nieoznaczony usytuowany w budynku użyteczności
publicznej . Metraż lokalu wskazanego do zamiany winien być nie mniejszy niż metraż lokalu
zamienianego; przepisu § 18 ust. 3 nie stosuje się . ";
2) w § 26a:
a) w ust. l dodaje

się

pkt 6 w brzmieniu:

,,6) nie zamieszkuje w lokalu socjalnym, którego budowa
środków pomocowych.",

objęta była

dofinansowaniem ze

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
,,5. Z

możliwości

przekwalifikowania lokalu socjalnego na lokal na czas nieoznaczony

można

skorzystać jednokrotnie."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.

§ 3. Uchwała wchodzi w
Województwa Opolskiego . .

życie

po

upływi e

14 dni od dnia

ogłoszenia

IZ miany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Ur~.
173JiJI38.
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w Dzienniku

Urzędowym

Woj. Op. z 20 17 r. poz. 1196 oraz 2018 poz.

Kędzierzyn -Koźle,

11.07.2019 r.

Dot. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali
kład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koź le.

wchodzących
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Uzasadnienie

w

Zgodnie z art. 21 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 200 l r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1182, z późno
zm.) Rada gminy uchwala
zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem
jest związany ze stosunkiem pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono
lokale przeznaczone na ten cel; w razie gdy rada gminy nie określi w uchwale odmiennych
zasad, do lokali podnajmowanych przez gminę stosuje się odpowiednio zasady
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
natomiast ust. J określa zasady wynajmowania lokali
zasobu gminy powinny określać w szczególności:

wchodzących

w

skład

mieszkaniowego

l) wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub podnajem
lokalu na czas nieoznaczony i najem socjalny lokalu oraz wysokość dochodu gospodarstwa
domo wego uzasadniającą stosowanie obniżek czynszu;
2) warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy;
3) kryteria wyboru osób, którym przysłl!guje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu
na czas nieoznaczony i umowy najmu socjalnego lokalu:
4) warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami
zaj mującymi lokale w innych zasobach;
5) tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony
i najem socjalny lokali oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej;
6) zasady pOStępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez
najemcę lub w lokalu, w którego nąjem nie wstąpiły po śmierci najemcy;
6a) warunki, jakie musi spełniać lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych, z
uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności ;
6b) zasady przeznaczania lokali na realizację zadań, o których mowa wart. 4 ust. 2b.
7) (uchylony).
Przedkładany

projekt uchwały zmieniaj ącej podyktowany jest
zapisów uchwały do zmieniających się potrzeb wynikających z
mieszkaniowym zasobem Gminy Kędzierzyn-Koźle .
Proj ektowana

uchwała

nie

wywołuje bezpośrednich

koniecznością

bieżącego

dostosowania
gospodarowania

skutków finansowych .

Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wydz i ał Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych
i Zdrowia zgodnie z trybem okreś lonym w § 41 ust. 15 Regulaminu Organizacyjnego UrLędu Miasta.
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