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UCHWAŁA NR XXV/171/2021
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM
z dnia 25 maja 2021 r.
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie
Na podstawie 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 (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 611.) oraz art. 18 ust. 2
pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej
Nowe Miasto Lubawskie, określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego.
§ 3. Traci moc uchwała Nr X/86/03 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 lipca 2003 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Nowe
Miasto Lubawskie oraz uchwała nr XLI/267/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia
24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/86/03 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Nadolski
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Załącznik do uchwały Nr XXV/171/2021
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 25 maja 2021 r.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Uchwała ustala zasady wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.
§ 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) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie;
3) komisji - należy przez to rozumieć społeczną komisję mieszkaniową;
4) burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego;
5) lokatorze - należy przez to rozumieć najemcę lokalu lub osobę używającą lokal na podstawie innego tytułu
prawnego niż prawo własności;
6) osobie bezdomnej - należy przez to rozumieć osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu
przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały,
w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym
i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania;
7) wynajmującym – należy przez to rozumieć Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie,
8) mieszkaniowym zasobie gminy - należy przez to rozumieć lokale służące do zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych, stanowiące własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie;
9) lokalu - należy przez to rozumieć lokal służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych;
10) dochodzie - należy przez to rozumieć dochód, którego definicja została określona w art. 3 ust 3 i 4 ustawy
z dnia 21 czerwca 2013 roku o dodatkach mieszkaniowych;
11) najniższej emeryturze - należy przez to rozumieć kwotę najniższej emerytury ogłaszaną przez Prezesa
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "M.P.".
12) pobliskiej miejscowości - należy przez to rozumieć miejscowość położoną w powiecie nowomiejskim,
w którym znajduje się lokal lub powiecie graniczącym z tym powiatem.
§ 3. Gmina gospodarując swoim zasobem mieszkalnym wynajmuje lokale mieszkalne osobom, które
zamieszkują w Gminie.
Rozdział 2.
Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lub w podnajem lokalu na
czas nieoznaczony i najem socjalny lokalu oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego
uzasadniająca zastosowania obniżek czynszu
§ 4. 1. O najem lokalu socjalnego mogą ubiegać się osoby, których średni miesięczny dochód na jednego
członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie przekracza:
1) 75 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku;
2) 55% najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
2. O najem lokalu na czas nieoznaczony mogą ubiegać się osoby, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego
członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie przekracza:
1) 100 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku;
2) 80 % najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
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§ 5. 1. Na wniosek najemcy mogą być stosowane obniżki czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.
2. Obniżki mogą być udzielane najemcom, których średni miesięczny dochód na jednego członka
gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza:
1) 110% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku;
2) 90% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
3. Obniżki, o których mowa w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do najmu lokali socjalnych.
Rozdział 3.
Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy
§ 6. 1. Do poprawy warunków zamieszkiwania kwalifikowani będą najemcy, którzy:
1) zamieszkują w lokalu, w którym w przypadku gospodarstwa wieloosobowego na jedną osobę uprawnioną do
zamieszkania przypada mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej, a w przypadku gospodarstwa
jednoosobowego mniej niż 10 m2 powierzchni mieszkalnej;
2) zamieszkują w lokalu o złym stanie technicznym, potwierdzonym przez zarządcę nieruchomości.
2. Liczbę osób zamieszkujących w lokalu ustala się na podstawie informacji zarządcy nieruchomości lub na
podstawie osób zgłoszonych do systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Rozdział 4.
Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu
na czas nieoznaczony i umowy najmu socjalnego lokalu
§ 7. 1. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony przysługuje osobom, które
spełniają warunki, o których mowa w § 4 ust. 2 niniejszej uchwały oraz nie posiadają tytułu prawnego do innego
lokalu na terenie Gminy lub w pobliskiej miejscowości, a w przypadku małżonków żadnemu z nich
nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu na terenie Gminy lub w pobliskiej miejscowości. Dopuszcza się,
by osoba ubiegająca się o najem lokalu z zasobu Gminy dysponowała prawem do lokalu nienależącego do
mieszkaniowego zasoby Gminy na podstawie umowy najmu, w którym mieszka pod warunkiem, iż umowa
najmu lokalu będzie obowiązywała nie dłużej niż do dnia zawarcia umowy najmu z Gminą, a ponadto spełniają
jedną z poniższych przesłanek:
1) zamieszkuje w lokalu, w którym na jednego członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m2
powierzchni mieszkalnej w gospodarstwie wieloosobowym i mniej niż 10 m2 powierzchni mieszkalnej
w gospodarstwie jednoosobowym;
2) zamieszkuje w lokalu niespełniającym wymogów pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi;
3) podlega przekwaterowaniu z lokali mieszkalnych w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy wymagających modernizacji, remontu, rozbiórki;
4) po upływie terminu najmu lokalu socjalnego utraciła uprawnienia do jego dalszego zajmowania z powodu
przekroczenia kryterium dochodowego określonego w § 4 ust. 1 pkt 1 i nie przekraczają dochodu
określonego w § 4 ust. 1 pkt 2;
5) posiada znaczny stopień niepełnosprawności.
2. Przy ustalaniu pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się okres ubiegania o lokal z zasobów
Gminy łącznie z co najmniej jedną z przesłanek określonych w ust. 1.
§ 8. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu przysługuje osobom spełniającym co najmniej
jedną z poniższych przesłanek:
1) utraciły mieszkanie na skutek klęski żywiołowej, katastrofy budowlanej, pożaru lub innego zdarzenia
losowego;
2) są wychowankami domów dziecka, rodzin zastępczych lub innych placówek opiekuńczo-wychowawczych,
a wniosek o zawarcie umowy najmu złożyły nie później niż 2 lata od dnia uzyskania pełnoletności i ostatnim
miejscem zamieszkania była Gmina;
3) są osobami bezdomnymi, których ostatnie miejsce zamieszkania znajdowało się na terenie Gminy.
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Rozdział 5.
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
§ 9. 1. Najemcy lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy mogą ubiegać
się o zamianę zajmowanego lokalu.
2. Zamiana lokalu może być dokonana na wniosek najemcy, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
1) najemca zamieszkuje w lokalu, w którym na członka rodziny przez okres co najmniej ostatnich dwóch lat
przed złożeniem wniosku przypada nie więcej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej w gospodarstwie
wieloosobowym i nie więcej niż 10 m2 powierzchni mieszkalnej w gospodarstwie jednoosobowym;
2) najemca nie posiada zaległości w opłatach z tytułu zajmowanego lokalu, a miesięczny dochód przypadający
na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwot określonych w § 4 ust. 2 niniejszej
uchwały;
3) posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu.
§ 10. Najemcy lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy mogą ubiegać się
o zamianę lokalu, jeżeli najemca, który nie zalega z opłatami z tytułu najmu lokalu bądź członek jego
gospodarstwa domowego jest osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym, a warunki mieszkaniowe
w znacznym stopniu utrudniają jego funkcjonowanie.
§ 11. 1. Zamiana lokali mieszkalnych pomiędzy najemcami wymaga pisemnej zgody Gminy.
2. Zamiana lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego Gminy na lokal spoza tego
zasobu, może być dokonana pod warunkiem uzyskania przez ubiegającego się o zamianę pisemnej zgody
właścicieli obu lokali. Dla nabycia tytułu prawnego lokalu mieszkalnego w wyniku zamiany konieczne jest
zrzeczenie się przez osoby zamieniające lokale uprawnień do dotychczasowych lokali.
3. Zgoda na zamianę lokali, z których jeden nie należy do zasobu mieszkaniowego Gminy może nastąpić po
wykazaniu przez wnioskodawcę posiadania tytułu prawnego do zamienianego lokalu oraz zgody właściciela
lokalu nienależącego do zasobu Gminy na zamianę.
§ 12. Przy rozpatrywaniu wniosku o zamianę lokali nie obowiązują warunki określone w rozdziale 2 i w § 7
niniejszej uchwały.
§ 13. 1. Przedmiotem zamiany nie mogą być lokale przeznaczone na najem socjalny z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Gmina, na wniosek najemcy, może dokonać zamiany socjalnego lokalu na inny socjalny lokal po
spełnieniu przez wnioskodawcę jednego z warunków:
1) członek gospodarstwa domowego uzyskał orzeczenie o całkowitym lub
niepełnosprawności, a niepełnosprawność znacznie utrudnia korzystanie z lokalu;

znacznym

stopniu

2) w wyniku zwiększenia się liczby członków rodziny wnioskodawcy zajmowany lokal nie zapewnia
powierzchni pokoi 5 m2 na osobę.
3. Warunkiem dokonania zamiany, o której mowa w ust. 2 jest utrzymanie dotychczas zajmowanego
socjalnego lokalu w niepogorszonym stanie technicznym oraz brak zaległości w opłatach za zajmowany lokal.
4. Umowę najmu zamienianego lokalu socjalnego zawiera się na okres pozostały do zakończenia
obowiązywania dotychczasowej umowy najmu.
Rozdział 6.
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony
i o najem socjalny lokali oraz sposób poddawania tych spraw kontroli społecznej
§ 14. 1. Osoby ubiegające się o lokal z zasobów Gminy winny złożyć wniosek o przydział lokalu. Wnioski
o najem i zamianę lokali należy składać do Burmistrza.
2. Wniosek winien zawierać dane i załączniki wymagane przepisem art. 21b ustawy. Wnioski podlegają
rejestracji w kolejności ich wpływu w rejestrach osób ubiegających się o zawarcie umowy:
1) najmu na czas nieoznaczony;
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2) najmu socjalnego;
3) o zamianę lokalu.
3. Wnioski zakwalifikowane do postępowania o przydział lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy podlegają
zaopiniowaniu przez komisję.
4. Wydanie opinii przez komisję powinno nastąpić nie później niż w ciągu 21 dni od dnia doręczenia wniosku
komisji.
5. Jeżeli komisja nie wyda opinii, rozstrzygnięcie może zostać podjęte z pominięciem opinii z upływem
terminu określonego w ust. 4.
6. Osoby spełniające kryteria zawarte w uchwale zostają wpisane na listę osób oczekujących na przydział
lokalu.
7. Rozpatrywanie wniosków odbywa się w miarę dysponowania wolnymi lokalami z uwzględnieniem
określonych w niniejszej uchwale zasad pierwszeństwa.
8. Złożenie przez wnioskodawcę oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane lub zatajenie danych
dotyczących sytuacji mieszkaniowej i materialnej w zakresie wymaganym uchwałą niezbędnych do zawarcia
umowy najmu, skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, a pozostałym wnioskom nadaje się kolejny
numer w rejestrze oczekujących na rozpatrzenie.
9. Osoby zakwalifikowane do przydziału lokalu, z którym w ciągu 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku
nie zostanie zawarta umowa najmu zobowiązane są dokonać aktualizacji wniosku.
10. Listy osób, z którymi zawarte zostały umowy najmu bądź umowy zamiany lokalu podaje się do
publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń zarządzającego zasobem mieszkaniowym
i Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na okres 30 dni.
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
§ 15. 1. Jeżeli w lokalu pozostały osoby, które nie wstąpiły po śmierci najemcy w stosunek najmu na
podstawie art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego, wynajmujący może oddać ten lokal w najem tym osobom pod
warunkiem, że spełniają warunki określone w § 4 ust. 2.
2. Wynajmujący może zawrzeć umowę najmu z osobami wymienionymi w ust. 1, które pozostały w lokalu
po wyprowadzeniu się głównego najemcy i spełniają niżej wymienione warunki:
1) złożą wniosek o najem;
2) posiadają miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, który nie przekracza kwot
określonych w § 4 niniejszej uchwały;
3) nie mają możliwości samodzielnego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych;
3) nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu lub nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym;
4) zamieszkiwały stale wspólnie z najemcą przez okres co najmniej 5 ostatnich lat;
5) legitymują się stałym zameldowaniem w tym lokalu.
3. Zawarcie umowy najmu może nastąpić na wniosek osoby, o której mowa w ust. 1, złożony w terminie
3 miesięcy od chwili opuszczenia lokalu przez najemcę.
4. W przypadku, gdy powierzchnia użytkowa pokoi przekracza 10 m2 na osobę, wynajmujący może wskazać
lokal, w którym na osobę będzie przypadała powierzchnia łączna pokoi nie mniejsza niż 5 m2. Odmowa przyjęcia
wskazanego lokalu jest równoznaczna z rezygnacją z zawarcia umowy najmu.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

–6–

Poz. 2470

Rozdział 8.
Warunki, jakie musi spełniać lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem
rzeczywistych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności
§ 16. 1. Ze względu na orzeczony stopień niepełnosprawności i rzeczywiste potrzeby wynikające ze stanu
zdrowia, osobom niepełnosprawnym wskazuje się lokale dostosowane do potrzeb życiowych,
w tym zdrowotnych, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
2. Lokal wskazany dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim oraz dla osoby
niepełnosprawnej ruchowo, nie poruszającej się na wózku inwalidzkim, winien być położony na kondygnacji
dostępnej dla tej osoby.
Rozdział 9.
Zasady przeznaczenia lokali na realizację zadań gminy na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej
§ 17. 1. Przeznaczenie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy na wykonanie zadań
przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawie z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej odbywa się na wniosek Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim.
2. Rozstrzygnięcie w sprawie przyznania lokalu na cele, o których mowa w ust. 1 podejmuje Burmistrz po
uzyskaniu opinii komisji.
3. Wydanie opinii przez komisję powinno nastąpić nie później niż w ciągu 21 dni od dnia doręczenia wniosku
komisji.
4. Jeżeli komisja nie wyda opinii, rozstrzygnięcie może zostać podjęte z pominięciem opinii z upływem
terminu określonego w ust. 3.
Rozdział 10.
Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2
§ 19. Lokale mieszkalne o powierzchni przekraczającej 80 m2 mogą być:
1) przekazywane w najem gminnym jednostkom organizacyjnym lub wynajmowane organizacjom
pozarządowym na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej;
2) wynajmowane rodzinom wielodzietnym uprawnionym do zawarcia umowy najmu lokalu wchodzącego
w skład zasobu mieszkaniowego Gminy.
§ 20. Wnioski o najem bądź zamianę lokali złożone do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały
i obowiązujące listy osób uprawnionych do zawarcia umów najmu podlegają aktualizacji.

