
Uzasadnienie do projektu uchwały Nr .......................................... w sprawie określenia zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gołdap. 

 

W dniu 01.05.2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy  

o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni  

i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  

i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw. 

Zgodnie z przepisami, o których mowa, przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw 

lokatorów (…) po zmianach weszły natomiast w życie z dniem 21 kwietnia 2019 r. 

 Znowelizowana ustawa z dnia z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 611 z późn. 

zm.) obliguje gminę do dostosowania przepisów aktów prawa miejscowego do przepisów rangi 

ustawowej.  

Uchwały rady gminy, będące aktami prawa miejscowego, muszą bowiem respektować unormowania 

zawarte w aktach prawnych wyższego rzędu. Normy wyrażone w ustawie wymagają zatem 

uszczegółowienia w uchwale, jednak tylko w tej części, w której nie zostały uregulowane w ustawie 

jako akcie wyższego rzędu. 

Zatem, zasadnicza zmiana, która uwzględniona została w projekcie uchwały, dotyczy rezygnacji  

ze stosowania w przepisach ustawy pojęcia „lokal socjalny” na rzecz określenia  

w to miejsce nowej kategorii: „najmu socjalnego lokalu”. 

W miejsce uchylanego pojęcia „lokalu socjalnego” wprowadza się najem socjalny lokalu. Przez 

umowę najmu socjalnego lokalu rozumie się umowę najmu lokalu nadającego się do zamieszkania  

ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka 

gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m²,  

a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m², przy czym lokal ten może być  

o obniżonym standardzie. 

Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie do ustawy o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego przepisu obligującego gminę  

do uregulowania w uchwale, w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy warunków, jakie musi spełniać lokal wskazywany dla osób 

niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb wynikających z rodzaju 

niepełnosprawności, jak również zasad przeznaczania lokali na realizację zadań jednostek samorządu 

terytorialnego realizowanych 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. 

Wprowadzenie możliwości przeznaczania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

gminy na wykonywanie innych zadań jednostek samorządu terytorialnego pomoże  

w rozszerzeniu oferty pomocy mieszkaniowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem  

i wykluczeniem społecznym. 

Nowa proponowana uchwała obejmuje uściślenie i uszczegółowienie obowiązujących zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gołdap w świetle 

obowiązujących przepisów prawnych i ma na celu zwiększenie przejrzystości we wrażliwym 

społecznie obszarze gospodarki mieszkaniowej w gminie. Proponowana uchwała określa  

w szczególności:  

- zasady ogólne wynajmowania lokali mieszkalnych,  

- kryteria wyboru osób, z którymi zawierane będą umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas 

nieoznaczony i umowy najmu socjalnego lokalu na czas oznaczony, 

- wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub podnajem lokalu 

na czas nieoznaczony i najem socjalny lokalu, 

- pierwszeństwo w zawarciu umowy najmu lokalu mieszkalnego lub najmu socjalnego lokalu, - 

warunki, jakie musi spełniać lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych,  



- tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali mieszkalnych i najem socjalny lokalu oraz 

sposób poddawania tych spraw kontroli społecznej, 

- warunki dokonywania zamiany lokali mieszkalnych w tym ze względu na warunki zamieszkiwania 

kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy,  

- wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą stosowanie obniżek czynszu 

- zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub 

w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy. 

 

 

 

 

 

 

 


