
 
 

UCHWAŁA NR XXXV/296/2017 
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 

z dnia 28 listopada 2017 r. 
 
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy Białobrzegi. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy                
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy                      
i o zmianie kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1610 ze zm1.) Rada Miasta i Gminy 
uchwala: 
 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Ustala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Białobrzegi, służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych gospodarstw 
domowych o niskich dochodach. 
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego; 

2) dochodzie – należy przez to rozumieć dochód w rozumieniu art. 3 ust. 3 i 4 ustawy                 
z dnia 21 czerwca 2001 r.  o dodatkach mieszkaniowych; 

3)  najniższej emeryturze – należy przez to rozumieć kwotę najniższej emerytury 
ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 

4) lokalu mieszkalnym – należy przez to rozumieć pozostałe lokale, które nie są 
wynajmowane jako lokale socjalne;  

§ 3. Lokale mieszkalne są wynajmowane osobom stale zamieszkującym na terenie Miasta                   
i Gminy Białobrzegi, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i znajdują się               
w trudnej sytuacji materialnej. 

1) nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, a w przypadku małżonków 
wymóg ten spełniać powinni obydwoje.; 

2) znajdujących się w trudnych warunkach mieszkaniowych, a mianowicie: 
a) mieszkających w lokalu o znacznym przegęszczeniu; 
b) mieszkających w lokalu nie spełniających wymagań dla pomieszczeń 

przeznaczonych      na stały pobyt ludzi w rozumieniu przepisów określających 
warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 

Rozdział 2 
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. 
__________________________________________ 
1 zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1442,1527 



 
 

 
§ 4. 1. Lokale mieszkalne wynajmuje się osobom niemającym zaspokojonych potrzeb 
mieszkaniowych, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa 
domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku  nie przekroczy: 

1) 150% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym; 
2) 200% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym. 

2. Lokale socjalne wynajmuje się osobom niemającym zaspokojonych potrzeb 
mieszkaniowych, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa 
domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku  nie przekroczy: 

1) 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym; 
2) 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym; 

§ 5. Wysokość dochodu ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 
r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 180). 
§ 6. Na wniosek najemcy można dokonać obniżki czynszu w przypadku, gdy dochód 
przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza: 

1) 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym; 
2) 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym. 

 
Rozdział 3 

Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy. 
 

§ 7. 1. Zamieszkiwanie w lokalu, w którym na jedną osobę przypada mniej niż  5 m2 
powierzchni  mieszkalnej.  
2. Zamieszkiwanie w lokalu, który nie spełnia wymogów pomieszczeń przeznaczonych                   
na pobyt stały ludzi. 
 

Rozdział 4 
Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu 
lokalu na czas nieokreślony i lokalu socjalnego. 
 
§ 8. 1. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony przysługuje                   
w kolejności osobom które:  

1) wstępują  w stosunek najmu na podstawie art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego; 
2) osobom opuszczającym placówkę oświatowo-wychowawczą, rodzinę zastępczą                   

w związku z uzyskaniem pełnoletności, dla których ostatnim miejscem zamieszkania 
była Gmina Białobrzegi; 

3) osobom które pozbawione zostały mieszkań w skutek klęski żywiołowej, katastrofy, 
pożaru lub innego zdarzenia losowego; 

2.  Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przysługuje w kolejności  
osobom które:  

1) nabyły prawo do lokalu socjalnego na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu;  
2) osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zamieszkania była Gmina 

Białobrzegi; 
3) umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na okres nie dłuższy niż  2 lata. 



 
 

 
Rozdział 5 

Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami 
zajmującymi lokale w innych zasobach. 
 
§ 9. 1. Najemca może dokonać zamiany lokalu na inny lokal mieszkalny wchodzący w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany na lokal znajdujący się w innych zasobach za 
pisemną zgodą wynajmującego. 
2. Nie zezwala się na dokonanie zamiany, gdy w jej wyniku na osobę będzie przypadać mniej 
niż 5 m2 powierzchni łącznej pokoi  lub gdy zamiana jest sprzeczna z zasadami racjonalnego 
gospodarowania lokalami. 
 

Rozdział 6 
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas 
nieokreślony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddawania tych spraw kontroli 
społecznej. 
 
§ 10. 1.  Osoby ubiegające się o najem lokalu  mieszalnego są obowiązane do złożenia 
wniosku. 
2.  Wniosek powinien określać: dotychczasowe warunki zamieszkiwania, wysokość dochodu 
przypadającego na osobę oraz liczbę członków gospodarstwa domowego, jak również 
poświadczenie zameldowania na terenie gminy Białobrzegi i poświadczenie dotyczące 
uzyskiwanych dochodów. 
3. W przypadku, gdy o najem lokalu mieszkalnego ubiegają się małżonkowie, z których 
każde z nich posiada odrębne miejsce zamieszkania, warunki mieszkaniowe tych małżonków 
podlegają ocenie według zasad wymienionych w uchwale, zarówno w jednym, jak i w drugim 
miejscu zamieszkania. 
4. Wskazanie lokalu następuje wg kolejności osób umieszczonych na liście, przy 
uwzględnieniu lokalu odpowiedniego do struktury rodziny wnioskodawcy; 
5. W celu zapewnienia kontroli społecznej w zakresie zasad gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem gminy Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi powołuje Społeczną Komisje 
Mieszkaniową.  
6. Decyzję o zawarciu umowy najmu lokalu mieszkalnego, podejmuje Burmistrz po 
zasięgnięciu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 
7. Czynności związane z zawieraniem umów najmu  lokali w mieszkaniowym zasobie Gminy 
Białobrzegi, w tym na lokale mieszkalne, socjalne oraz w zakresie zamian lokali, wykonuje w 
imieniu gminy Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach. 
 

Rozdział 7 
Zasady postępowania w stosunku do osób, które zostały w lokalu opuszczonym przez 
najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy. 
 



 
 

§ 11. 1. Wynajmujący może nawiązać umowę najmu lokalu mieszkalnego z osobami, które 
pozostały w lokalu po  śmierci, gdy zamieszkiwały wraz z najemcą oraz są osobami bliskimi 
najemcy, przez których rozumie się osoby wskazane w art. 691 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.). 
2. Osoby nie wymienione w art. 691 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu cywilnego 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.), które pozostały w lokalu w którego nie wstąpiły po 
śmierci najemcy, zobowiązane są do jego opuszczenia.  
 

Rozdział 8 
Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2. 
 
§ 12. Gmina nie posiada aktualnie w zasobie mieszkaniowym lokali o powierzchni użytkowej 
przekraczającej 80 m2. W przypadku nabycia wyżej opisanych lokali do zasobu 
mieszkaniowego gminy oddawane będą w najem zgodnie z warunkami wynikającymi z 
niniejszej uchwały. 
 

Rozdział 9 
Postanowienia końcowe 

 
§ 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą zastosowanie mają przepisy ustawy o 
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego oraz 
Kodeksu Cywilnego.  
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 
§ 15. Traci moc: 

1) uchwała nr XVII/111/08 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 31stycznia 2008 r. 
w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 2008-2012; 

2) uchwała  nr  XXII/172/2012  Rady  Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 
2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali 
mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy 
Białobrzegi na lata 2013-2017; 

3) uchwała nr XXXII/276/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28.09.2017 r. w 
sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 
2013-2017. 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 

          Przewodniczący 

       Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 

          Marcin Osowski 

 
 



 
 

Uzasadnienie  
 

Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Białobrzegi został sporządzony na podstawie art. 21 
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. . Dz. U. 2016 poz. 1610 ze zm.). 

W projekcie uchwały określono zasady i warunki najmu gminnych lokali 
mieszkalnych, zamian mieszkań, określone zostały kryteria jakie osoba ubiegająca się o 
najem lokalu mieszkalnego i socjalnego musi spełniać, a także zasady i warunki obniżki 
czynszu, sposób oddawania w najem lokali mieszkalnych o powierzchni przekraczającej 80 
m2 powierzchni użytkowej oraz ustala pierwszeństwo do zawarcia umów na lokale 
mieszkalne i lokale socjalne z mieszkaniowego zasobu Gminy Białobrzegi. 

 
 


