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PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO

Miejsce
załatwienia

sprawy:

Referat Gospodarki Komunalnej 
Anna Lis- Inspektor ds. Lokalowych
Pokój nr A-102- I piętro (wejście od ul. Piastowskiej) tel. 34 3575100 wew. 35
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku  730  - 1530 . 

Wymagane
dokumenty:

1. Wypełniony wniosek o przydział lokalu mieszkalnego.
2. Zaświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego.

Wniosek dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz do pobrania w  pokój nr A-102.

Opłaty: Wolne od opłaty skarbowej.

Termin
załatwieniaas

prawy:

Do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku. Wniosek podlega rozpatrzeniu przez komisję mieszkaniową, która 
zbiera się raz na kwartał.

Tryb
odwoławczy: Nie przysługuje.

Podstawa
prawna:

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
    i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z  2016 poz.1610 )
2. Załącznik Nr. 2 do Uchwały nr XX/163/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2016 
    w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobrodzień na lata 
   2017 - 2021 oraz zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy.         

Informacje
dodatkowe:

O przydział lokalu mieszkalnego mogą ubiegać się osoby, które nie mają zaspokojonych potrzeb 
mieszkaniowych. Są to osoby nie posiadające samodzielnego tytułu prawnego do lokalu oraz spełniające 
następujące warunki:
1. uprawnione są do lokalu zamiennego na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r o  
    ochronie praw lokatorów... lub orzeczenia sądowego,
2. uzyskały w trybie odrębnych przepisów pozwolenie na nadbudowę, rozbudowę lub przebudowę 
    pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne, w obiektach budowlanych, stanowiących  
    mieszkaniowy zasób gminy,
3. podjęły zatrudnienie na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień na stanowiskach deficytowych. 
4. pozostają w trudnych warunkach mieszkaniowych oraz posiadającym ostatnie stałe miejsce  
    zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień, tzn. zamieszkują w lokalu, w którym na członka 
    gospodarstwa domowego przypada mniej niż 10m2  powierzchni użytkowej lub w lokalu nie  
    spełniającym wymogów pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
5. osiągają dochód na 1 osobę nie wyższy niż: 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym

lub 150% w gospodarstwie jednoosobowym,
Ponadto pierwszeństwo  wynajmu lokalu socjalnego przysługuje osobom, które :
1. nabyły prawo do takiego lokalu na podstawie orzeczenia sądowego,
2. utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej lub katastrofy,
3. osiągają średni dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający 75%
    najniższej emerytury w gospodarstwie domowym jednoosobowym lub 50% w gospodarstwie 
    domowym wieloosobowym .
Wnioski o najem lokali wymagają podtrzymania i aktualizacji w okresach nie dłuższych niż dwa lata pod 
względem sytuacji materialnej i mieszkaniowej, w przeciwnym wypadku wnioski złożone będą do archiwum i
nie będą przedmiotem rozpatrywania.
Złożone wnioski są rozpatrywane, weryfikowane i opiniowane przez Komisję Mieszkaniową.
Członkowie społecznej komisji mieszkaniowej po zaopiniowaniu wnioskują o umieszczeniu na liście 
oczekujących jak również o skierowaniu do zawarcia umowy najmu. 

Formularze
wniosków 
i druki do
pobrnia:

Pokój nr A-102, I piętro wejście od ulicy Piastowskiej

Opracowała: Krystyna  Nowak - inspektor ds. lokalowych, dnia 05.01.2009r.
Aktualizacja: Anna Lis - inspektor ds. lokalowych, dnia 08.02.2017r.
Sprawdził: Waldemar Krafczyk - Sekretarz Gminy, dnia 08.02.2017r.                                            
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