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UCHWAŁA NR XXXII/273/17
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 24 kwietnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
w latach 2017-2022 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy.
Na podstawie art.21 ust.1 pkt. 1 i 2, ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowych zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz.1610 tekst jednolity) oraz
art.18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust.1 i 2 pkt.3, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 tekst jednolity z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. przyjmuje się do realizacji ,,Wieloletni Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Bobowa’’ w latach 2017-2022 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do uchwały.
2. ustala się ,, Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bobowa’’
w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do uchwały.
§ 2. Wykonywanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobowej
§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Bobowej Nr VI/34/11 z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie:
uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2011-2017 oraz zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Tabiś
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Załącznik do Uchwały Nr XXXII/273/17
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 24 kwietnia 2017 r.
WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY
BOBOWA W LATACH 2017-2022.
I. Wielkość oraz stan techniczny mieszkaniowego zasobu gminy.
§ 1. 1. Mieszkaniowy zasób gminy stanowi 17 lokali mieszkaniowych o łącznej powierzchni użytkowej
943,63 m2 mieszczących się w budynkach stanowiących własność gminy Bobowa
2. Mieszkaniowy zasób gminy oraz jego stan techniczny przedstawia poniższa tabela:
Lp.

Nazwa
miejscowości

Lokalizacja

Liczba
mieszkań

Pow.
Użytkowa
(M2)

C.O.

woda

kanał

Gaz*

Uwagi

1.

Bobowa

5

268,97

+

+

+

+

CO
indywidualne

2.

Bobowa

1

57,12

-

+

+

-

2.

Siedliska

1

59,36

+

+

+

-

3.

Brzana

2

87,59

+

+

+

+

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Stróżna
Wilczyska
Jankowa
Sędziszowa
Siedliska
Bobowa
Jankowa
Razem

Ośrodek Zdrowia
Ul. Św. Zofii
4 Bobowa
Budynek na
Stadionie
Szkoła Podst.
I Gimnazjum
Szkoła Podst.
I Gimnazjum
Szkoła Podst.
Szkoła Podst.
Szkoła Podst.
Szkoła Podst.
Siedliska 343
Ul. Okrężna 3 i 3A
Jankowa 227

1
1
1
2
1
2
1
17

48,30
46,35
50,32
143,26
45,16
110,00
27,20
943,63

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
-

Lokal socjalny
Lokal socjalny

- * dotyczy gazu sieciowego w mieszkaniu
3. Stan techniczny lokali oraz budynków podlega sprawdzeniu corocznie pod względem zgodności ich stanu
z przepisami Prawa budowlanego.
II. Prognoza dotycząca wielkości mieszkaniowego zasobu gminy.
§ 2. 1. Planuje się pozyskanie od PKP budynku, który po wykonaniu remontu i adaptacji na cele
mieszkaniowe mógłby służyć jako lokal komunalny.
2. W latach 2017 – 2022 nie planuje się sprzedaży lokali mieszkaniowych.
III. Analiza potrzeb remontowych i modernizacyjnych.
§ 3. 1. Zakłada się systematyczną poprawę stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy poprzez
remonty i modernizacje polegające w szczególności na:
- bieżące remonty pokrycia dachowego,
- modernizacji instalacji centralnego ogrzewania,
- bieżące remonty budynków według potrzeb;
2. Środki na remonty i modernizacje pochodzić będą z opłat czynszowych lokali mieszkalnych, budżetu
gminy, dotacji celowych budżetu Państwa.
3. W uzasadnionych przypadkach związanych z koniecznością przeprowadzenia nieplanowanych
remontów bądź modernizacji mogą wystąpić zmiany w zamierzeniach określonych w pkt.1.
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4. Ostateczne kwoty wydatków przeznaczonych na finansowanie remontów i modernizacji określone zostaną
w uchwałach budżetowych na poszczególne lata. Zakres robót określonych w pkt. 1 zostanie wykonany pod
warunkiem otrzymania dotacji pozabudżetowych wymienionych w pkt. 2.
5. Prace związane z bieżącym utrzymaniem budynków z lokalami mieszkalnymi będą wykonywane na
bieżąco w miarę potrzeb.
6. Roczne dochody z czynszu za lokale mieszkalne wynoszą za 2016 rok 34 834,40 zł. W latach
następnych planuje się ich, wzrost, stosownie do wzrostu cen określonych stopniem inflacji oraz
potrzebami wynikającymi ze wzrostu kosztów utrzymania i administrowania budynków z lokalami
mieszkalnymi.
IV. Zasady polityki czynszowej.
§ 4. 1. Stawki bazowe czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy ustala Burmistrz z uwzględnieniem czynników:
a ) podwyższających, takich jak:
- wyposażenie lokalu komunalnego w instalację taką jak: wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania,
gazową / 0 30% za każdą instalację/
- wyposażenie lokalu socjalnego w instalację taką jak: wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazową
/ 0 10% za każdą instalację/
b ) obniżających, takich jak:
- usytuowanie lokalu mieszkalnego w budynku / strych 15% zniżki od czynszu wyliczonego wg Zasad pkt. a./.
2. stawka czynszu będzie podwyższana nie częściej niż co 6 miesięcy uwzględniając co najmniej stopień
inflacji oraz na poziomie możliwym do prowadzenia właściwej gospodarki zasobem mieszkaniowym.
3. zmiana czynszu następować będzie w drodze wypowiedzenia dotychczasowej wysokości czynszu
najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.
4. stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu
obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.
5. nie stosuje się czynników podwyższających za posiadanie instalacji, którą lokator wykonał za zgodą
administratora na własny koszt i nie otrzymał w całości zwrotu kosztów.
6. Czynsz obejmuje: podatek od nieruchomości, koszty administrowania, koszty konserwacji, utrzymania
technicznego budynku, utrzymania pomieszczenia wspólnego użytkowania.
V. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy.
§ 5. 1. Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej realizuje zadania z zakresu gospodarki lokalami
Gminy Bobowa, co wynika ze Statutu stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Bobowej
Nr XIX/180/16 z dnia 16 maja 2016 r.
2. W okresie 2017-2022 nie planuje się zmiany zasad zarządzania lokalami mieszkaniowymi.
VI. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej, wysokość wydatków w kolejnych latach.
§ 6. 1. Finansowanie gospodarki zasobami mieszkaniowymi prowadzone będzie zgodnie z zasadami
określonymi w §3 niniejszego Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Gminy Bobowa w latach 2017-2022.
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2. Wysokość wydatków na finansowanie gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy określana
będzie szczegółowo w uchwałach budżetowych na poszczególne lata. Wysokość środków z budżetu gminy
będzie stanowić różnicę pomiędzy założonymi kosztami na remonty i modernizację mieszkaniowego zasobu
gminy a środkami z opłat czynszowych i uzyskanych środków pozabudżetowych gminy.
Przewodniczący Rady
Stanisław Tabiś

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–5–

Poz. 3189

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/273/17
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 24 kwietnia 2017 r.
ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO
ZASOBU GMINY
I. Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Bobowa.
2. Ilekroć w uchwale mowa o ,,Ustawie ‘’ – rozumie się przez to ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1610 z późn. zm.).
II. Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniają oddanie w najem lub podnajem lokalu na
czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą
zastosowanie obniżek czynszu.
§ 2. 1. Przez niski dochód, uzasadniający oddanie w najem na czas nieoznaczony, należy rozumieć dochód
określony w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, z zastrzeżeniem, że ustala się go
jako średni miesięczny dochód, na członka gospodarstwa domowego, który w okresie sześciu miesięcy
kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu mieszkalnego nie przekracza:
- dla gospodarstw jednoosobowych 200% najniższej emerytury,
- dla gospodarstw wieloosobowych 180% najniższej emerytury, gdy w gospodarstwie tym zamieszkuje
przynajmniej jedna osoba niepełnosprawna,
- dla gospodarstw wieloosobowych 150% najniższej emerytury,
2. Lokal socjalny może zostać oddany w najem osobie lub rodzinie, gdy średni miesięczny dochód
w rozumieniu dochodu określanego w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, na
członka gospodarstwa domowego, który w okresie sześciu miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę
złożenia wniosku o najem lokalu socjalnego nie przekracza:
- dla gospodarstw jednoosobowych 150% najniższej emerytury,
- dla gospodarstw wieloosobowych 120% najniższej emerytury, gdy w gospodarstwie tym zamieszkuje
przynajmniej jedna osoba niepełnosprawna,
- dla gospodarstw wieloosobowych 100 % najniższej emerytury.
3. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu gospodarstwa domowego, o których mowa wyżej, muszą
zostać załączone do wniosku o najem lokalu mieszkaniowego.
4. Dochód gospodarstwa domowego uzasadniający zastosowanie obniżek czynszu nie może przekroczyć
wysokości dochodu określonego w ust.1.
III. Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy
§ 3. 1. Warunki zamieszkiwania kwalifikujące osobę lub rodzinę do ich poprawy to;
1) zamieszkiwanie w lokalu, w którym na jedną osobę uprawnioną do zamieszkiwania w nim przypada mniej
niż 5m2 powierzchni pokoi.
2) zamieszkiwanie z osobami uprawnionymi do zamieszkiwania z nimi, które z uwagi na przewlekłą chorobę
wymagają zgodnie z odrębnymi przypisami osobnego pomieszczenia lub większej powierzchni pokoi,
a w zajmowanym lokalu nie można wydzielić odrębnego pomieszczenia.
3) zamieszkiwanie w lokalu z osobą(ami) poruszającymi się na wózku inwalidzkim, położonym na wyższej niż
parter kondygnacji.
4) zamieszkiwanie w lokalu bez wc lub łazienki do wyłącznego użytku lub bez centralnego (lub
indywidualnego – etażowego) ogrzewania, z osobą(ami) uprawnionymi do zamieszkania z nim, które
ukończyły 65 lat lub które są obłożnie i przewlekle chore, a stan ich zdrowia bezwzględnie wymaga
spełnienia przez lokal bardzo dobrych warunków higieniczno-sanitarnych.
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5) zamieszkujące w lokalu nie nadającym się na stały pobyt ludzi (wg opinii właściwego organu nadzoru
budowlanego).
2. Do osób zamieszkujących w trudnych warunkach mieszkaniowych w rozumieniu niniejszej uchwały
zalicza się osoby bezdomne, tj. pozbawione tytułu prawnego do dotychczas zajmowanego lokalu
przebywające w schroniskach dla bezdomnych lub innych tego typu placówkach, a ich ostatnie stałe
zameldowanie miało miejsce na terenie gminy Bobowa.
IV. Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas
nieoznaczony i lokalu socjalnego
§ 4. 1. Umowa najmu lokalu mieszkalnego, zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy, zawierana jest na czas
nieoznaczony. Jeżeli zawarcia umowy na czas oznaczony żąda lokator, obowiązują kryteria i zasady takie jak
dla rozpatrywania wniosku o najem na czas nieoznaczony, określone w niniejszej uchwale.
2. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony przysługuje osobom lub rodzinom:
1) uprawnionym do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego w przypadkach przewidzianych w ustawie lub
na podstawie orzeczenia sądowego,
2) które ze względów ekonomicznych występują o najem mieszkania o niższym standardzie lub metrażu, jeżeli
zwalniają do dyspozycji Gminy w mieszkaniowym zasobie Gminy Bobowa o wyższym standardzie lub
metrażu,
3) opuściły dom dziecka lub inne tego rodzaju ośrodki opiekuńczo-wychowawcze w związku z osiągnięciem
pełnoletniości i są pełnymi sierotami, bądź nie mają możliwości powrotu do rodziny a przed umieszczeniem
w ośrodkach posiadały stałe zameldowanie na terenie Gminy Bobowa i spełniają kryteria określone
w §2 ust. 1.
4) spełniają kryteria określone w §8 ust.1.
3. Umowa najmu lokalu mieszkalnego-socjalnego, zgodnie z art. 23 ust 1 Ustawy, zawierana jest na czas
oznaczony, na okres trzech lat.
4. Pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przysługuje osobom lub rodzinie, które:
1) nabyły uprawnienia do ich otrzymywania na podstawie prawomocnych wyroków sądowych,
2) utraciły lokale mieszkalne w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy, lub pożaru, a nie mają możliwości
zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych w inny sposób.
3) opuściły dom dziecka lub inne tego rodzaju ośrodki opiekuńczo-wychowawcze w związku z osiągnięciem
pełnoletniości i są pełnymi sierotami, bądź nie mają możliwości powrotu do rodziny a przed umieszczeniem
w ośrodkach posiadały stałe zameldowanie za terenie Gminy Bobowa i spełniają kryteria określone
w §2 ust. 2.
4) posiadają tytuł prawny na czas nieoznaczony do lokalu stanowiącego zasób Gminy i z przyczyn
ekonomicznych występują o najem lokalu socjalnego – jeżeli zwalniają posiadany lokal i spełniają kryteria
określone w §2 ust.2.
5) Osoby ubiegające się o najem na czas nieoznaczony lub najem lokalu socjalnego winny udokumentować,
że przez minimum dziesięcioletni okres czasu licząc od daty złożenia wniosku o najem lokalu mieszkalnego:
- zamieszkują na terenie Gminy Bobowa,
V. Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz
zmiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych
zasobach.
§ 5. 1. Zamiany lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bobowa,
wymaga zgody Burmistrza Bobowej.
2. Zamiana lokali pomiędzy najemcami wymaga zawarcie przez nich pisemnego porozumienia na zamianę
lokali i zawarcia umów wskazanych lokali.
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3. Zgody na dokonanie wzajemnej zamiany można odmówić, jeżeli zamieniający lokale lub jeden z nich,
zalega z opłatami za czynsz lub opłatami niezależnymi od właściciela, które należne są Gminie z tytułu
użytkowania lokali.
4. O zamianę zajmowanego lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy na wolny lokal z mieszkaniowego
zasoby Gminy mogą ubiegać się osoby i rodziny o niskich dochodach w rozumieniu §2 i pozostające
w trudnych warunkach mieszkaniowych, w rozumieniu §3, jeśli ich okres zamieszkiwania w tym lokalu
wynosi więcej niż 5 lat. Zgody na taką zamianę można odmówić, gdy wnioskodawca zalega z opłatami
za czynsz lub opłatami niezależnymi od właściciela, należnymi Gminie z tytułu użytkowania lokalu.
5. Celem zamiany lokali, o której mowa w ust. 1, winno być poprawa warunków mieszkaniowych
o których mowa w §3.
6. Zgody na dokonanie wzajemnej zamiany można odmówić, gdy zamiana spowodowałaby zmniejszenie
powierzchni mieszkalnej lokalu poniżej 5m2 w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy.
VI. Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawieranych na czas trwania stosunku
pracy, na czas nieoznaczony i lokali socjalnych.
§ 6. 1. Decyzje w sprawie oddania w najem lokali na czas nieoznaczony, najem lokali socjalnych oraz
w sprawie zamiany lokali, podejmuje Burmistrz Bobowej po zasięgnięciu opinii Komisji mieszkaniowej.
2. Komisję mieszkaniową powołuje Burmistrz Bobowej w drodze zarządzenia.
§ 7. Ustala się następujący tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali z mieszkaniowego
zasobu gminy.
1. informację o wolnych lokalach mieszkaniowych podaje się do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bobowej, oraz na stronie www.bobowa.pl
2. wnioskodawca składa podanie do Burmistrza Bobowej, które zawierać powinno pełną informację
o gospodarstwie domowym, którego jest członkiem, podając: warunki mieszkaniowe, oświadczenie o nie
posiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu, informację o osiąganych dochodach przez wszystkich członków
gospodarstwa domowego za okres 6 miesięcy wstecz,
3. gdy informacje podane we wniosku budzą wątpliwość, zostaje przeprowadzona kontrola w miejscu
zamieszkania, na którą to okoliczność sporządza się protokół.
4. wszystkie złożone wnioski zostają analizowane i opiniowane przez Komisję powołaną przez
Burmistrza Bobowej.
5. po zaopiniowaniu wniosków przez Komisję, Burmistrz podejmuje decyzję o przydziale mieszkania,
o czym pisemnie zostają zawiadomieni wnioskodawcy.
6. decyzję Burmistrza o przydziale mieszkania podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
7. W terminie 14-tu dni od dnia podania do publicznej wiadomości zainteresowani mogą złożyć
odwołanie od decyzji Burmistrza.
8. Burmistrz udziela odpowiedzi na ewentualne odwołania w terminie 14 dni licząc od dnia jego
założenia.
9. po zajęciu stanowiska w zakresie określonym w pkt.8 zostaje zawarta umowa najmu.
VII. Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub
w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy.
§ 8. 1. W razie bezpowrotnego opuszczenia przez najemcę lokalu mieszkalnego do osób, które pozostały
w tym lokalu mają zastosowanie odpowiednie przepisy art. 691 §1-5 Kodeksu cywilnego z wyłączeniem
osób, które posiadają tytuł prawny do zajmowania innego lokalu mieszkalnego.
2. W przypadku, gdy najemca lokalu, który bezpowrotnie opuścił lokal mieszkalny, posiada w chwili
opuszczenia lokalu tytuł prawny do zajmowania innego lokalu mieszkalnego nie stosuje się przepisów
ust.1.
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3. Osoby, które nie wystąpiły z mocy prawa w najem lokalu po śmierci najemcy mogą ubiegać się o jego
najem na zasadach określonych w przepisach niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem, że udokumentują, że
zamieszkiwały wraz z najemcą do jego śmierci przez okres nie mniejszy niż 5 lat i były w lokalu przez ten okres
zameldowane.
VIII. Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni przekraczającej 80 m2
§ 9. 1. Lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2 wynajmowane są na takich samych
zasadach jak pozostałe lokale mieszkalne o mniejszej powierzchni użytkowej.
IX. Postanowienie końcowe
§ 10. W sprawach nieregulowanych w niniejszej uchwale mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa,
w szczególności ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz.1610 tekst jednolity).
Przewodniczący Rady
Stanisław Tabiś

