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OBWIESZCZENIE
RADY MIASTA GORLICE
z dnia 28 maja 2018 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 208/XVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia
23 lutego 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Miasta Gorlice
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego
obwieszczenia tekst jednolity Uchwały Nr 208/XVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 lutego 2012 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gorlice,
zmienionej:
1) Uchwałą Nr 192/XVIII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniającą uchwałę
Nr 208/XVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gorlice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r.,
poz. 1728),
2) Rozstrzygnięciem nadzorczym Nr WN-II.4131.1.9.2016 Wojewody Małopolskiego z dnia 6 kwietnia
2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Gorlice Nr 192/XVIII/2016 z dnia
25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Miasta Gorlice w części tj. w zakresie § 2 pkt 10 ppkt a), b), c) (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego 2016 r., poz. 2384),
3) Uchwałą Nr 335/XXVIII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniającą uchwałę
Nr 208/XVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gorlice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r.,
poz. 7367),
4) Uchwałą Nr 436/XXXVII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniającą Uchwałę
Nr 208/XVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gorlice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r.,
poz. 4270),
5) Uchwałą Nr 454/XXXVIII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniającą Uchwałę
Nr 208/XVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gorlice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r.,
poz. 5644),
2. Treść tekstu jednolitego nie obejmuje:
1) § 2 i 3 uchwały Nr 192/XVIII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie zmiany
uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta
Gorlice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz. 1728), o treści:
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§ 2. Wykonanie Uchwaly powierza się Burmistrzowi Miasta Gorlice,
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego,
2. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego,
2) § 2 i 3 uchwały Nr 335/XXVIII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zmiany
uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta
Gorlice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r., poz. 7367), o treści:
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gorlice,
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego,
2. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego,
3) § 2 i 3 uchwały Nr 436/XXXVII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany
uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta
Gorlice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 4270), o treści:
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gorlice,
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego,
2. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego,
4) § 2 i 3 uchwały Nr 454/XXXVIII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie
zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Miasta Gorlice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 5644), o treści:
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gorlice,
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego,
2. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Krzysztof Wroński
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Załącznik
do obwieszczenia
Rady Miasta Gorlice
z dnia 28 maja 2018 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały
Nr 208/XVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 lutego
2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gorlice
UCHWAŁA NR 208/XVII/2012
RADY MIASTA GORLICE
z dnia 23 lutego 2012 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Miasta Gorlice
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn.
zm.)1), Rada Miasta Gorlice uchwala, co następuje:
Niniejsza uchwała zostaje podjęta w celu realizacji przez Miasto Gorlice zadań własnych, wynikających
z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
polegających na tworzeniu warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej,
w szczególności poprzez zapewnianie lokali socjalnych i zamiennych, a także zaspokajanie potrzeb
mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach i trudnych warunkach mieszkaniowych.
W celu realizacji zadań, gmina może tworzyć i posiadać zasób mieszkaniowy, a lokale stanowiące
mieszkaniowy zasób gminy, z wyjątkiem lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych, mogą być
wynajmowane tylko na czas nieoznaczony. W celu wykonywania zadań, gmina może także wynajmować
lokale od innych właścicieli i podnajmować je osobom, których gospodarstwa domowe osiągają niski
dochód.
§ 1. Zakres przedmiotowy Uchwały.
1. Uchwała dotyczy zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta
Gorlice tj. lokali:
1) mieszkalnych osobom spełniającym warunki określone w uchwale,
2) w ramach zamiany,
3) socjalnych,
4) pomieszczeń tymczasowych na zasadach i w przypadkach przewidzianych ustawą oraz niniejszą uchwałą.
2. Wynajem lokali uwzględnia przede wszystkim zasady racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Miasta Gorlice.
§ 2. Definicja pojęć. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) 2) ustawie - ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31,
poz. 266, z późn. zm.),
2) 3) bezdomnym, należy przez to rozumieć osobę bezdomną w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 115 poz. 728, z późn. zm.),
Tekst jednolity ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego ogłoszony w Dz. U. z 2016 r. poz. 1610, ze zm.
2)
Tekst jednolity ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego ogłoszony w Dz. U. z 2016 r. poz. 1610, ze zm.
1)
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3) gminie - należy przez to rozumieć Miasto Gorlice,
4) zarządcy - należy przez to rozumieć zarządcę gminnego zasobu mieszkaniowego,
5) lokalu socjalnym - lokal socjalny w rozumieniu ustawy,
6) lokalu zamiennym - lokal zamienny w rozumieniu ustawy,
7) pomieszczeniu tymczasowym - pomieszczenie tymczasowe w rozumieniu ustawy,
8) lokalu o nadmiernym zaludnieniu - lokal, w którym na 1 osobę zameldowaną na pobyt stały oraz
zamieszkującą przypada mniej niż 6 m² powierzchni mieszkalnej na jedną osobę uprawnioną
w gospodarstwie wieloosobowym i 11 m² w gospodarstwie jednoosobowym, z wyjątkiem osób, które są
właścicielami lub współwłaścicielami budynku albo lokalu, osób, którym przysługuje spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu lub spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu oraz osób, które są najemcami
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy; w przypadku małżonków lub innych osób
starających się wspólnie o wynajem lokalu, mających różne miejsce zamieszkania, wymóg dotyczący
powierzchni musi być spełniony w obu lokalach, przy czym zaludnienie w obu lokalach oblicza się przy
założeniu, że osoby te i ich dzieci zamieszkują wspólnie,
9) powierzchni mieszkalnej - całkowita powierzchnia wszystkich pokoi w lokalu,
10) 4) centrum życiowym - gminę uznaje się za centrum życiowe w przypadku udokumentowania przez
wnioskodawcę oraz osoby objęte wnioskiem łącznie następujących przesłanek:
a. faktycznego zamieszkiwania na terenie gminy. Za udokumentowanie faktycznego zamieszkiwania
uznaje się posiadanie na terenie gminy zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy nie mniej niż
5 lat przed datą złożenia wniosku.
b. posiadania stałego źródła dochodu, przynajmniej przez jednego z wnioskodawców na terenie
gminy,
c. w przypadku posiadania dzieci w wieku szkolnym, pobierania przez nie nauki na terenie gminy,
w innym przypadku zaświadczenie ze szkoły wraz z uzasadnieniem przyczyn pobierania nauki poza
terenem gminy,
11) 5) kwocie najniższej emerytury - kwota najniższej emerytury ogłaszana przez Prezesa Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na
podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.),
12) 6) dochodzie - udokumentowany dochód zdefiniowany w przepisach art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734, z późn. zm.), a w przypadku
osób prowadzących działalność gospodarczą w myśl odrębnych przepisów, a to ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r. Nr 80, poz. 350, z późn. zm.) oraz ustawy
o zryczałtowanym podatku dochodowym przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą
(Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.) oraz innych.
13) liście ostatecznej - lista osób zakwalifikowanych ostatecznie w danym roku do zawarcia umowy najmu
lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy,
14) 7) wskazaniu - dokument uprawniający do obejrzenia lokalu celem podjęcia decyzji o jego przyjęciu
wydany przez kierownika Wydziału Urzędu Miejskiego w Gorlicach, właściwego do prowadzenia spraw
mieszkaniowych,
Tekst jednolity ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ogłoszony w Dz.U. z 2017 r. poz. 1769, ze zm.
Zmieniony Rozstrzygnięciem Nadzorczym Nr WN-II.4131.1.9.2016 Wojewody Małopolskiego z dnia 6 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz. 2384).
5)
Tekst jednolity ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
ogłoszony w Dz.U. z 2017 r. poz. 1383, ze zm.
6)
Tekst jednolity ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ogłoszony w Dz.U. z 2017 r. poz. 180, ze
zm. Tekst jednolity ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ogłoszony w Dz.U.
z 2018 r. poz. 200, ze zm. Tekst jednolity ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ogłoszony w Dz. U. z 2017 r. poz. 2157, ze zm.
3)
4)
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15) skierowaniu - dokument uprawniający do zawarcia umowy najmu lokalu wydany przez Burmistrza
Miasta Gorlice lub przez osobę działającą z jego upoważnienia (zarządcę),
16) miejscowości pobliskiej - miejscowość położona na terenie powiatu graniczącego z Miastem Gorlice.
17) zameldowaniu i zamieszkiwaniu - w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,
18) Burmistrzu - Burmistrz Miasta Gorlice.
§ 3. Zasady ogólne.
1. Skierowanie wskazuje osoby będące najemcami lokalu oraz osoby uprawnione do zamieszkiwania
w danym lokalu.
2. W przypadku, gdy jeden z małżonków jest wnioskodawcą, małżonkowie objęci skierowaniem są
wskazani, jako najemcy lokalu.
3. Zawarcie umowy najmu lokalu wiąże się z protokolarnym jego przekazaniem i następuje na podstawie:
1) skierowania po uprzednim wskazaniu lokalu,
2) wyroku sądowego ustalającego wstąpienie w stosunek najmu lokalu,
3) wyroku sądowego ustalającego istnienie stosunku najmu lokalu,
4) wyroku sądowego zobowiązującego do wskazania przez Gminę lokalu socjalnego lub zamiennego,
5) ugody sądowej.
4. Umowę najmu lokalu zawiera się w terminie 14 dni od dnia doręczenia skierowania. Jeżeli umowa
najmu nie zostanie zawarta w tym terminie z przyczyn nieuzasadnionych, leżących po stronie osoby
uprawnionej do zawarcia umowy najmu, skierowanie traci ważność. Utrata ważności skierowania nie dotyczy:
1) skierowań uprawniających do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub zamiennego wydanych
w związku z realizacją prawomocnych orzeczeń sądowych,
2) skierowań do zawarcia umowy najmu lokali uzyskanych w wyniku potwierdzenia tytułu prawnego umowę powinno się zawrzeć w terminie 14 dni od dnia wydania skierowania.
5. Kwalifikowanie i realizacja wniosków o pomoc mieszkaniową odbywa się wyłącznie na podstawie
jednego tytułu przewidzianego przepisami niniejszej uchwały.
6. W przypadku wystąpienia zbiegu tytułów uprawniających do starania się o pomoc mieszkaniową gminy,
gdy jeden z tych tytułów stanowi prawomocne orzeczenie sądowe lub ostateczna decyzja administracyjna
nakazująca gminie dostarczenie lokalu, sprawa będzie rozpatrywana wyłącznie na podstawie orzeczenia
sądowego lub decyzji administracyjnej.
§ 4. Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lokalu na czas
nieoznaczony i lokalu socjalnego.
8)

Ustala się kategorie gospodarstw domowych i wskaźniki procentowe najniższej emerytury służące

ustalaniu wysokości dochodu uzasadniającego oddanie lokalu w najem w następujący sposób:
1) dla lokali mieszkalnych - średni miesięczny dochód brutto na jednego członka rodziny w okresie
3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza:
a) gospodarstwo jednoosobowe - od 100% do 170% najniższej emerytury,
b) gospodarstwo wieloosobowe - od 65% do 120% najniższej emerytury.
2) dla lokali socjalnych - brak stałego źródła dochodu lub średni miesięczny dochód brutto na jednego członka
rodziny w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza:
Zmieniony przez § 1 ust. 7 Uchwały Nr 192/XVIII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniającej
uchwałę Nr 208/XVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gorlice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz. 1728).
8)
Zmieniony przez § 1 uchwały Nr 335/XXVIII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniającej
uchwałę Nr 208/XVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gorlice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz.7367).
7)
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a) gospodarstwo jednoosobowe - do 100% najniższej emerytury,
b) gospodarstwo wieloosobowe - do 65% najniższej emerytury.
2. O zawarcie umowy najmu lokalu na czas oznaczony (socjalny) lub nie oznaczony mogą ubiegać się
osoby, które oprócz kryterium dochodowego określonego w ust. 1 spełniają równocześnie kryterium
powierzchni mieszkalnej obecnie zajmowanego mieszkania w następujący sposób:
1) zamieszkują w lokalu, w którym na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 6 m2
a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego mniej niż 11 m2 ogólnej powierzchni pokoi. W przypadku
lokalu 1-izbowego od powierzchni ogólnej odejmuje się 4 m2 (część kuchenna),
2) zamieszkują w lokalu nie nadającym się na stały pobyt ludzi (wg opinii właściwego organu nadzoru
budowlanego),
3) rodziny, w których znajduje się osoba chora, niepełnosprawna wymagająca zamieszkiwania w oddzielnym
pokoju na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a w zajmowanym lokalu nie można
wydzielić oddzielnego pomieszczenia,
4) 9) osoby bezdomne w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 115,
poz. 728, z późn. zm.), których ostatni stały pobyt dotyczył miasta Gorlice,
5) 10) nie dotyczy osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony
zamieszkujących w lokalach socjalnych bez tytułu prawnego.
§ 5. Dochód.
1. Za dochód uważa się sumę wszystkich przychodów wnioskodawcy i wszystkich osób objętych
wnioskiem za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku po odliczeniu kosztów ich uzyskania
oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe,
określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów
uzyskania przychodu.
2. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych,
jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy
w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych
świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi
pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób
pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny.
3. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych
w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej
działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym i składkami na
ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o powszechnym Ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na
ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych
przepisach, z tym, że:
a) różnicę przychodów i kosztów ich uzyskania ustala się za rok kalendarzowy poprzedzający rok złożenia
wniosku w oparciu o wielkości wykazane w deklaracjach podatkowych za ten okres,
b) jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej, a także, jeżeli nie złożył
deklaracji, jego dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej za rok
kalendarzowy poprzedzający rok weryfikacji przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził
działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, dochód ustala się w oparciu o oświadczenie tej osoby.

9)

Tekst jednolity ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ogłoszony w Dz.U. z 2017 r. poz. 1769, ze zm.
Dodany przez § 1 pkt 2 uchwały Nr 192/XVIII/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gorlice (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego 2016 poz. 1728).

10)
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2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się zadeklarowaną
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia tej działalności
nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego, przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej
osoby.
4. W sytuacji, gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub
rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, rozumie się podatek
wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej
wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.
5. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności
opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się
na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego za okresy, o których
mowa w ust. 3 pkt 1, zawierającego informację o wysokości:
1) przychodu,
2) kosztów uzyskania przychodu,
3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania,
4) dochodów z innych niż działalność gospodarcza źródeł - w przypadkach, o których mowa w ust. 4,
5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne,
6) należnych zaliczek na podatek dochodowy lub należnego podatku,
7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej
działalności gospodarczej.
6. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na
zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika
właściwego Urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu
opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
7. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w ha
przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym w Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie
przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
8. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje
się.
9. W przypadku uzyskania w ciągu roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku dochodu
jednorazowego kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 miesięcy tego roku.
10. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu
uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.
11. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według
średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia dokonania weryfikacji dochodu. Udokumentowanie
dochodu następuje na podstawie: zaświadczenia od pracodawcy, wyciągu z rachunku bankowego,
oświadczenia załączonego do wniosku.
§ 6. Lokale socjalne oraz zasady ich wynajmowania.
1. Uprawnionymi do lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu gminy w pierwszej kolejności są osoby,
które:
1) opuściły dom dziecka lub inną placówkę opiekuńczo-wychowawczą w związku z uzyskaniem
pełnoletności, a ostatnim miejscem zamieszkania przed pobytem w tych placówkach było miasto Gorlice
i brak jest możliwości powrotu do poprzedniego miejsca zamieszkania,
2) opuściły rodzinę zastępczą w związku z uzyskaniem pełnoletności, a ostatnim miejscem zamieszkania
przed pobytem w tej rodzinie było miasto Gorlice,
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3) zostały umieszczone na liście na najem lokalu socjalnego,
4) posiadają prawomocny wyrok sądu orzekającego o przymusowym opróżnieniu lokalu i sąd przyznał prawo
do takiego lokalu,
5) osoby wymienione w pkt. 1 i 2 złożyły wniosek o pomoc mieszkaniową nie później niż w okresie 1 roku od
osiągnięcia przez wychowanka pełnoletniości, a w przypadku, gdy po uzyskaniu pełnoletniości,
wychowanek pozostaje nadal w placówce lub rodzinie zastępczej, nie później niż w okresie 1 roku od ich
opuszczenia.
6) osoby wymienione w pkt. 2 są uprawnione do ubiegania się o najem lokalu w przypadku
uprawdopodobnienia braku możliwości zamieszkania w lokalu mieszkalnym, do którego przysługuje tytuł
prawny rodzicom biologicznym lub osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej.
7) uprawnienie do wynajmu lokalu socjalnego przysługuje również osobom chronionym na podstawie
art. 35 ust. 1 ustawy, którym przed dniem wejścia w życie ustawy nakazano opróżnienie lokalu chociażby
nieprawomocnym orzeczeniem sądowym lub ostateczną decyzją administracyjną wydaną przed dniem
12 listopada 1994 r., ale orzeczenia tego lub decyzji nie wykonano w tym terminie.
2. Uprawnienie do wynajęcia lokalu socjalnego nie przysługuje osobom, które zobowiązane są do
opuszczenia lokalu na skutek orzeczenia sądowego orzekającego eksmisję bez prawa do lokalu socjalnego.
Postępowanie wobec w/w osób następuje według zasad określonych w § 8 niniejszej uchwały.
3. Na lokale socjalne przeznacza się wolne lub opróżnione lokale usytuowane w budynkach komunalnych,
które zostały wyszczególnione w przyjętym wieloletnim programem gospodarowania zasobem mieszkaniowym
lub dotychczasowe lokale mieszkalne w budynkach komunalnych, które ze względu na stan techniczny
i wyposażenie winny być przekształcone na lokale socjalne.
4. Na lokale socjalne można przeznaczyć również pomieszczenia w nowo wybudowanych domach
socjalnych i innych nowo wybudowanych obiektach zbiorowego zamieszkania lub pomieszczenia ze wspólną
używalnością wc, łazienek lub innych izb.
5. Lokale socjalne wydziela się w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta Gorlice.
6. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na okres do 2 lat.
7. Po upływie okresu, na jaki umowa najmu lokalu socjalnego została zawarta zawiera się kolejne umowy
na okres do 2 lat, jeżeli najemca zamieszkuje w tym lokalu socjalnym i nadal znajduje się w sytuacji
uzasadniającej zawarcie takiej umowy.
8. Jeżeli najemca lokalu socjalnego zajmuje lokal o powierzchni pokoi przekraczającej 5 m2 przypadających
na osobę zamieszkującą, po upływie czasu, na jaki została zawarta umowa najmu gmina może zaproponować
najemcy inny lokal socjalny i najemca obowiązany jest tę propozycję przyjąć pod rygorem odmowy dalszego
jej przedłużenia.
§ 7. Lokale zamienne lub na czas nieoznaczony.
1. Uprawnionymi do lokalu zamiennego lub na czas nieoznaczony z mieszkaniowego zasobu gminy
przysługuje w pierwszej kolejności osobom:
1) zamieszkałym w lokalu wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, ze względu na rodzaj
koniecznej naprawy, remontu,
2) zamieszkałym w budynkach przeznaczonych do rozbiórki lub remontu budynku, wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy,
3) zachodzi potwierdzona decyzją właściwego organu konieczność rozbiórki lub remontu budynku,
nie wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, a wynajmujący wypowiedział najem z tego
powodu najemcy posiadającemu prawo najmu lokalu zamiennego na podstawie przepisów
art. 32 w związku z art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy,
4) Gmina zamierza zrealizować inwestycję, która wymaga wyburzenia budynków usytuowanych na terenach
przeznaczonych pod inwestycję,
5) zachodzi konieczność przekwaterowania najemców z nieruchomości przeznaczonych do zbycia przez
Gminę,
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6) zachodzi potrzeba zmiany przeznaczenia lokalu i przekwalifikowania go z lokalu mieszkalnego na lokal
użytkowy,
7) zamieszkującym w budynkach użyteczności publicznej wymagających opróżnienia ze względu na
przeznaczenie na cele użyteczności publicznej,
8) umieszczonym na liście na najem lokalu mieszkalnego.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom innym, nie spełniającym, kryteriów niniejszej
uchwały może zostać przydzielony lokal komunalny. Decyzję w tej sprawie podejmuje Burmistrz Miasta po
zasięgnięciu opinii Komisji Spraw Społecznych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach.
3. Uprawnienie do wynajmu lokalu na czas nieoznaczony przysługuje również osobom, które:
1) spełniają łącznie następujące warunki:
a) zamieszkują w budynkach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych, w których lokal objęły
na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale lub innego tytułu prawnego przed wprowadzeniem
publicznej gospodarki lokalami albo szczególnego trybu najmu czy też wyroku sądowego ustalającego
wstąpienie w stosunek najmu takiego lokalu po wyczerpaniu procedury skutecznego wypowiedzenia,
b) średni miesięczny dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego, w okresie 3 miesięcy
poprzedzających złożenie wniosku o wynajem, mieści się w przedziale określonym w § 4 ust. 1 pkt 1,
2) zajmują lokal mieszkalny, którym gmina w związku z potrzebą uzyskania wolnego lokalu socjalnego
zaoferuje wynajem lokalu o wyższym standardzie w zamian za oddanie do dyspozycji gminy lokal
dotychczas zajmowany.
3) centrum życiowe znajduje się na terenie gminy.
4) osobom wymienionym w ust. 3 pkt 1 uprawnienie do wynajmu lokalu nie przysługuje, jeżeli posiadają tytuł
prawny do lokalu innego niż zajmowany dotychczas.
4. Ponadto uprawnienie do wynajmu lokalu zamiennego z mieszkaniowego zasobu Miasta przysługuje:
1) najemcom zamieszkującym w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, jeżeli lokale
te nie spełniają warunków technicznych dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
2) najemcom zamieszkującym w lokalach stanowiących własność osób
decyzji administracyjnej o przydziale lub innego tytułu prawnego
gospodarki lokalami albo szczególnego trybu najmu oraz wyroku
w stosunek najmu, nie spełniających warunków technicznych
przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

fizycznych, objętych na podstawie
przed wprowadzeniem publicznej
sądowego ustalającego wstąpienie
wymaganych dla pomieszczeń

5. Uprawnienie do wynajęcia lokalu na czas nieoznaczony nie przysługuje osobom, które:
1) podały nieprawdziwe dane we wniosku o pomoc mieszkaniową,
2) pozostają w związku małżeńskim, a ubiegają się o lokal z mieszkaniowego zasobu gminy oddzielnie bez małżonka,
3) zamieszkują w lokalu, w którym występuje zadłużenie w zakresie należności z tytułu opłat za jego
używanie,
4) zobowiązane są do opuszczenia lokalu na skutek wyroku eksmisyjnego,
5) opuściły lokal w związku z wyrokiem eksmisyjnym i od daty opuszczenia lokalu nie minęły jeszcze 3 lata,
6) posiadają inny tytuł prawny do lokalu,
7) dysponują możliwością faktycznego zamieszkiwania w lokalu.
§ 8. Pomieszczenia tymczasowe.
1. Pomieszczenia tymczasowe są oddawane do odpłatnego korzystania, wobec osób których wszczęto
egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego w którym orzeczono obowiązek opróżnienia lokalu służącego
zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, bez prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego, z zastrzeżeniem
art. 25d, do czasu znalezienia innego lokalu lub pomieszczenia, w którym mogłyby zamieszkać.
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2. Zawarcie umowy cywilnoprawnej z dłużnikiem na odpłatne korzystanie z pomieszczenia tymczasowego
następuje na podstawie skierowania lub wezwania komornika do wskazania pomieszczenia tymczasowego.
3. Umowy na odpłatne korzystanie z pomieszczeń tymczasowych zawiera się w terminie
14 dni od daty otrzymania skierowania do zawarcia umowy, a jeżeli umowa nie zostanie zawarta w tym
terminie z przyczyn leżących po stronie osoby dłużnika sprawę przekazuje się do komornika sądowego celem
realizacji wyroku orzekającego eksmisję z zajmowanego lokalu.
4. Umowę najmu pomieszczenia tymczasowego zawiera się na okres do 6 miesięcy, przy czym okres najmu
nie może być krótszy niż 1 miesiąc.
5. Realizacja wyroków nakazujących opróżnienie lokalu, w których sąd nie orzekł o uprawnieniu do
otrzymania lokalu socjalnego, a tym samym obowiązek dostarczenia pomieszczenia tymczasowego przypada
Gminie Miejskiej Gorlice następuje według zasad opisanych w § 13.
§ 9. Warunki mieszkaniowe osób kwalifikujące do oddania w najem lokalu z mieszkaniowego zasobu
Gminy Miejskiej Gorlice.
1. Za osoby o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych uważa się osoby:
1) nie posiadające wraz z innymi osobami zgłoszonymi do wspólnego zamieszkiwania innego tytułu
prawnego lub nie dysponują możliwością faktycznego zamieszkiwania w lokalu, pod warunkiem, że
spełniają następujące kryteria:
a) dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego nie przekracza progu określonego w § 4
ust. 1,
b) zamieszkują lokal o nadmiernym zaludnieniu,
c) w okresie ostatnich 10 lat od dnia złożenia wniosku o najem nie zbyły lub nie przekazały innym osobom:
a) prawa własności, współwłasności lokalu lub domu jednorodzinnego,
b) prawa najmu lokalu mieszkalnego,
c) spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
d) prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
e) w przypadku małżonków żadnemu z nich nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu.
2) opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze (domy dziecka) lub kończące pobyt
w niespokrewnionych z dzieckiem rodzinach zastępczych, w związku z osiągnięciem pełnoletności,
nie mające możliwości powrotu do lokalu, w którym przed przyjęciem do placówki lub rodziny
zamieszkiwały,
3) opuszczające ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, schroniska lub domy samotnych matek,
nie mające możliwości powrotu do lokalu, w którym przed przyjęciem do placówki zamieszkiwały,
4) opuszczające zakłady karne, nie mające możliwości powrotu do lokalu, w którym przed osadzeniem
w zakładzie karnym zamieszkiwały,
5) bezdomne,
6) 11) Postanowień ust. 1 pkt 1 lit. b nie stosuje się do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, o których
mowa w art. 4 ust. 1 oraz w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.), a także do
osób posiadających na utrzymaniu zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym dzieci, które
wymagają orzeczonej, stałej opieki zdrowotnej, w szczególności ze względu na:
a) całkowitą dysfunkcję kończyn górnych lub dolnych, niedowład oraz porażenie uniemożliwiające
samodzielne poruszanie się i kontrolowanie czynności fizjologicznych,

Tekst jednolity ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych ogłoszony w Dz.U. z 2018 r. poz. 511.

11)
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b) znaczne lub głębokie upośledzenie umysłowe, chorobę psychiczną, uszkodzenie lub chorobę centralnego
układu nerwowego, uniemożliwiającą samodzielność w decyzjach lub czynnościach życia codziennego.
§ 10. 12) Warunki dokonywania zamiany lokali.
1. Zamiana lokali na wniosek najemców korzystających z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy, lub na wniosek wynajmującego może być przeprowadzona na następujących zasadach:
1) zamiana realizowana jest na zgodny wniosek najemców, z których każdy korzysta z lokalu wchodzącego
w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub na wniosek wynajmującego,
2) każda zamiana na wniosek najemców wymaga uprzedniej zgody wynajmującego,
3) w przypadku posiadania przez któregokolwiek z najemców zaległości w opłatach za używanie lokalu
mieszkalnego lub socjalnego, zaległość istniejąca na dzień faktycznej zamiany lokali zostaje przypisana do
zadłużonego najemcy w lokalu przejętym w wyniku zamiany,
4) zamiana nie może być dokonana, jeżeli w jej wyniku, co najmniej w jednym z lokali będących
przedmiotem zamiany powierzchnia pokoi przypadająca na jedną osobę wyniosłaby mniej niż 6 m2, a w
lokalach socjalnych mniej niż 5 m2,
2. Zamiana lokalu mieszkalnego przez gminę na wniosek najemcy może nastąpić za zgodą gminy, w
następujących przypadkach:
1) najemca lub inna osoba zamieszkała z nim wspólnie jest osobą niepełnosprawną o znacznie ograniczonych
możliwościach ruchowych, a w szczególności poruszającą się na wózku inwalidzkim. Zamiana ma na celu
umożliwienie osobie niepełnosprawnej, zamieszkanie na parterze budynku,
2) najemca spełnia łącznie następujące warunki:
a) nie zalega z opłatami za używanie lokalu,
b) spełnia przesłanki opisane w § 9 uchwały
3. 13) Zamiana na wniosek Wynajmującego: Wynajmujący, w celu poprawy efektywności gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy, może zaproponować najemcy lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład
mieszkaniowego zasobu gminy - nawet jeżeli nie ma aktualnie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu - lokal
socjalny, jeżeli Lokator spełnia przesłanki do otrzymania lokalu socjalnego z zasobu mieszkaniowego gminy
określone w Ustawie oraz wyrazi zgodę na dobrowolne opuszczenie i opróżnienie lokalu mieszkalnego, bez
konieczności prowadzenia postępowania eksmisyjnego. W przypadku posiadania przez Lokatora zaległości
w opłatach za używanie lokalu mieszkalnego, zaległość istniejąca na dzień faktycznej zamiany lokali zostaje
przypisana Lokatorowi do lokalu socjalnego najętego w wyniku zamiany.
§ 11. 14) Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez
najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy.
1. Osoby zajmujące lokal mieszkalny po śmierci najemcy, należące do grona uprawnionych do wstąpienia
w stosunek najmu w razie śmierci najemcy zgodnie z art. 691 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.), mogą wystąpić o zamianę dotychczasowej umowy najmu poprzez ich
ujawnienie jako najemców.

Zmieniony przez § 1 pkt 1 Uchwały Nr 436/XXXVII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniającej
Uchwałę Nr 208/XVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gorlice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 4270).
13)
Zmieniony przez § 1 uchwały Nr 454/XXXVIII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniającej
uchwałę Nr 208/XVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gorlice (Dz. Urz. Woj. Małpolskiego z 2017 r. poz.5644).
14)
Zmieniony przez § 1 ust. 2 Uchwały Nr 436/XXXVII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniającej
Uchwałę Nr 208/XVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gorlice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 4270).
Tekst jednolity ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ogłoszony w Dz. U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.
12)
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2. Z osobami, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę oraz osobami, które pozostały
w lokalu po śmierci najemcy, a nie spełniają przesłanek do wstąpienia w stosunek najmu na podstawie
z art. 691 ustawy o której mowa w ust. 1, na wniosek złożony zgodnie z wymogami o których mowa w § 14 i w
razie spełnienia przesłanek opisanych w § 9, wynajmujący może zawrzeć umowę najmu.
§ 12. 15) Zasady postępowania w stosunku do osób przebywających w lokalach, do których utraciły
tytuł prawny na skutek zalegania z zapłatą należności z tytułu najmu.
Ponowne zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony, z osobą której wypowiedziano najem
z powodu zaległości w regulowaniu należności z tytułu najmu możliwe jest w przypadku, gdy osoba ta
spełnia łącznie następujące warunki:
1) uregulowała w całości zadłużenie wynikające ze zwłoki w zapłacie należności z tytułu zajmowanego lokalu
mieszkalnego i opłat niezależnych od właściciela, naliczonych odsetek oraz kosztów procesu i egzekucji,
2) nadal zamieszkuje w tym lokalu,
3) złoży wniosek zgodnie z wymogami o których mowa w § 14 i spełnia przesłanki opisane w § 9.
§ 13. Zasady realizacji wyroków przyznających uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego.
Ustala się następujące zasady realizacji wyroków nakazujących opróżnienie lokalu, w których sąd orzekł
o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego:
1) realizacja wyroków eksmisyjnych z lokalu będącego w mieszkaniowym zasobie Miasta Gorlice następuje
przy zastosowaniu zasad racjonalnego gospodarowania zasobem.
2) realizacja wyroków eksmisyjnych z lokalu będącego w innym zasobie niż Miasta Gorlice następuje według
kolejności dostarczenia prawomocnego wyroku przez wierzyciela, osobę uprawnioną do lokalu socjalnego
lub interwenienta ubocznego.
3) Burmistrz w uzasadnionych przypadkach może zrealizować wyrok eksmisyjny z pominięciem kolejności,
wpływających wyroków.
§ 14. Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali na czas nieoznaczony i najem lokali
socjalnych - zasady ogólne.
1. 16) Osoby ubiegające się o wynajem lokalu, z wyjątkiem osób określonych w § 10 oraz osób, wobec
których sąd orzekł eksmisję z lokalu z prawem lub bez prawa do lokalu socjalnego, składają wypełniony
wniosek o wynajem lokalu mieszkalnego wraz z zaświadczeniami o dochodach, dowodami potwierdzającymi
przebywanie na terenie gminy oraz aktualnym oświadczeniem o stanie majątkowym do Wydziału Urzędu
Miejskiego w Gorlicach, właściwego do prowadzenia spraw mieszkaniowych.
2. Wstępna weryfikacja wniosku następuje w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz kompletem
wymaganej dokumentacji.
3. W uzasadnionych przypadkach, okres weryfikacji może być przedłużony o kolejne 30 dni.
O przedłużeniu okresu weryfikacji należy zawiadomić wnioskodawcę wraz z podaniem terminu załatwienia
sprawy oraz przyczyny zwłoki.
4. Wniosek powinien obejmować małżonka oraz wszystkie małoletnie dzieci wnioskodawcy pozostające
pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka, jak również małoletnich przysposobionych przez
wnioskodawcę oraz małoletnich, dla których wnioskodawca stanowi rodzinę zastępczą, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Wniosek może obejmować również osobę pozostającą z wnioskodawcą w faktycznym, wspólnym
pożyciu i jego zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, powinowatych oraz osoby przysposabiane.
6. Prawomocne orzeczenie separacji wyłącza obowiązek objęcia wnioskiem małżonka.

Zmieniony przez § 1 ust. 3 Uchwały Nr 436/XXXVII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniającej
Uchwałę Nr 208/XVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gorlice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 4270).
16)
Zmieniony przez § 1 ust. 7 Uchwały Nr 192/XVIII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniającej
Uchwałę Nr 208/XVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gorlice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz. 1728).
15)
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7. Wniosek jest oceniany według miejsca zameldowania wnioskodawcy oraz jego małżonka lub
w przypadku braku miejsca zameldowania, według miejsca zamieszkiwania lub pobytu tych osób. Ocena
sytuacji mieszkaniowej obejmuje również ocenę sytuacji mieszkaniowej małżonka.
8. Wniosek jest sprawdzany w zakresie posiadania przez osoby w nim wymienione, innych tytułów
prawnych do lokali mieszkalnych lub innych nieruchomości.
9. Osoby wnioskujące o pomoc mieszkaniową są uprawnione do ubiegania się o najem lokalu w przypadku
udokumentowania faktu osiągania niskich dochodów określonych w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały.
10. Osoby wnioskujące o pomoc mieszkaniową powinny udokumentować również fakt posiadania centrum
życiowego na terenie gminy przed dniem złożenia wniosku. W przypadku pozytywnej, wstępnej weryfikacji,
posiadanie centrum życiowego na terenie gminy należy udokumentować także w późniejszym okresie, do czasu
objęcia wniosku ostateczną listą mieszkaniową. Brak posiadania centrum życiowego lub jego utrata skutkuje
odrzuceniem wniosku.
11. Weryfikacji nie podlegają wnioski osób zameldowanych na pobyt stały w innej Gminie.
12. Konsekwencje niespełnienia wymogów dotyczących złożenia wniosku, dokumentacji oraz wezwań
nie obejmują spraw dotyczących przyznania lokalu w wyniku realizacji prawomocnych orzeczeń sądowych
oraz ostatecznych decyzji administracyjnych lub przyznania lokalu zamiennego.
13. 17) Osoby określone w ust. 1 zobowiązane są do informowania Wydziału Urzędu Miejskiego
w Gorlicach, właściwego do prowadzenia spraw mieszkaniowych o zmianach mających wpływ na realizację
wniosku.
§ 15. Dokumentacja, wezwanie.
1. 18) W toku postępowania, właściwy do spraw mieszkaniowych Wydział Urzędu Miejskiego w Gorlicach
właściwy do prowadzenia spraw mieszkaniowych może wzywać wnioskodawcę oraz wszystkie pełnoletnie
osoby objęte wnioskiem do stawienia się w siedzibie wydziału w celu złożenia wyjaśnień lub dostarczenia
dokumentacji niezbędnej do stwierdzenia spełniania kryteriów określonych niniejszą uchwałą.
2. Wezwanie powinno określać przedmiot i termin wezwania, liczony od dnia jego doręczenia wraz
z pouczeniem o konsekwencjach braku reakcji na wezwanie.
3. Osoba wezwana może w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się o przedłużenie terminu lub
o przywrócenie terminu wezwania.
4. Nieusprawiedliwiony brak reakcji na prawidłowo doręczone wezwanie powoduje pozostawienie sprawy
bez rozpoznania, a w stosunku do osoby objętej ostateczną listą mieszkaniową uważany jest za rezygnację
z ubiegania się o pomoc mieszkaniową.
5. Nieusprawiedliwiony brak reakcji na prawidłowo doręczone wezwanie w przypadku nabycia
i przywrócenia tytułu prawnego do zajmowanego lokalu skutkuje utratą możliwości zastosowania przepisów
określonych w § 12.
§ 16. Wstępna weryfikacja.
1. 19) Wnioski osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu podlegają weryfikacji przez Wydział
Urzędu Miejskiego w Gorlicach, właściwy do prowadzenia spraw mieszkaniowych pod kątem spełnienia
kryteriów określonych w niniejszej uchwale przed wydaniem skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu są
zobowiązane do ponownego udokumentowania faktu spełnienia kryterium niskich dochodów określonych
uchwałą.

Zmieniony przez § 1 ust. 7 Uchwały Nr 192/XVIII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniającej
Uchwałę Nr 208/XVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gorlice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz. 1728).
18)
Zmieniony przez § 1 ust. 7 Uchwały Nr 192/XVIII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniającej
Uchwałę Nr 208/XVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gorlice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz. 1728).
19)
Zmieniony przez § 1 ust. 7 Uchwały Nr 192/XVIII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniającej
Uchwałę Nr 208/XVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gorlice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz. 1728).
17)
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2. 20) Wstępna weryfikacja wniosku oparta jest o całokształt informacji oraz dokumentacji pozostającej
w dyspozycji właściwego do spraw mieszkaniowych Wydziału Urzędu Miejskiego w Gorlicach, właściwego
do prowadzenia spraw mieszkaniowych.
3. Weryfikacja wniosku oparta jest również o dane uzyskane z systemów informatycznych Urzędu
Miejskiego w Gorlicach lub urzędów powiatów graniczących z Gminą, w szczególności dane dotyczące
ewidencji ludności i dane dotyczące właścicieli nieruchomości oraz płatników podatku od nieruchomości na
terenie Gminy Miejskiej Gorlice.
4. Wstępna weryfikacja polega na stwierdzeniu czy wnioskodawca spełnia kryteria określone niniejszą
uchwałą. Fakt spełnienia kryteriów określonych w uchwale stanowi wyłącznie podstawę do uwzględnienia
wniosku w toku postępowania mającego na celu opracowanie list osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy
najmu lokalu i nie stanowi dla wnioskodawcy oraz osób objętych wnioskiem podstawy roszczenia o zawarcie
umowy najmu lokalu.
5. Okres oczekiwania na pomoc mieszkaniową liczy się od dnia złożenia wniosku wraz
z kompletem wymaganej dokumentacji, który został pozytywnie wstępnie zweryfikowany.
6. Złożenie przez wnioskodawcę oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane lub zatajanie danych
dotyczących własnej sytuacji mieszkaniowej i materialnej, w zakresie wymaganym uchwałą, skutkuje
odstąpieniem od realizacji jego wniosku.
§ 17. Weryfikacja dochodu.
1. Weryfikacja wniosków odbywa się na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów oraz wizji
przeprowadzanych przez członków Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Gorlice.
2. Weryfikacja i rozliczenie dochodu obejmuje dochody wszystkich osób objętych wnioskiem.
3. Przy wstępnej weryfikacji wniosku, podstawą weryfikacji dochodu są dokumenty dostarczone przez
wnioskodawcę, które umożliwiają określenie dochodu wszystkich pełnoletnich osób objętych wnioskiem.
Dochody powinny być wykazane ze wszystkich źródeł ich uzyskiwania i udokumentowane w szczególności
przez Pracodawcę, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Skarbowy, Ośrodki
Pomocy Społecznej.
4. Przy weryfikacji wniosku zmierzającej do listy ostatecznej lub wydania skierowania, podstawą
weryfikacji dochodu są zaświadczenia z właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego, określające dochód
wszystkich pełnoletnich osób objętych wnioskiem. Dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia podmiotu wypłacającego dane
świadczenie lub zaświadczenia o braku dochodów z tego tytułu, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3-6.
5. W przypadku braku możliwości uzyskania zaświadczenia z właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego
z uwagi na przepisy powszechnie obowiązujące, dochód ustala się na podstawie innych dokumentów lub
oświadczenia.
6. 21) W przypadku stwierdzenia niekompletności wniosku Wydział Urzędu Miejskiego w Gorlicach,
wlaściwy do prowadzenia spraw mieszkaniowych wzywa do uzupełnienia jego braków w terminie do 14 dni od
daty doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Wezwań dokonuje się na
adres wskazany we wniosku. Wezwanie nie odebrane pod wskazanym we wniosku adresem, uznaje się za
doręczone z upływem terminu przewidzianego na odebranie przesyłki awizowanej.
8. Weryfikacji mającej na celu sporządzenie list mieszkaniowych podlegają wszystkie pozytywne wstępnie
zweryfikowane wnioski złożone do 30 listopada roku, w którym przystąpiono do weryfikacji.
7. Po zakończeniu weryfikacji dane przedstawia się na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych celem
zaopiniowania i umieszczenia w projekcie list.
Zmieniony przez § 1 ust. 7 Uchwały Nr 192/XVIII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniającej
Uchwałę Nr 208/XVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gorlice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz. 1728).
21)
Zmieniony przez § 1 ust. 7 Uchwały Nr 192/XVIII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniającej
Uchwałę Nr 208/XVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gorlice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz. 1728).
20)
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8. O wyniku weryfikacji i naliczeniu punktów zgodnie z niniejszą uchwałą Referat informuje
wnioskodawcę na piśmie.
9. Opracowane projekty list osób uprawnionych do wynajmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta
przedkłada się Burmistrzowi do zatwierdzenia wraz z opinią Komisji Spraw Społecznych.
10. Burmistrz zatwierdza listę ostateczną obejmującą rozpatrzone pozytywnie wnioski złożone w danym
roku kalendarzowym najpóźniej do końca I kwartału następnego roku.
11. Zatwierdzone przez Burmistrza listy podawane są niezwłocznie do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie na tablicy w Urzędzie Miejskim w Gorlicach na okres 30 dni. O podaniu list do publicznej
wiadomości zawiadamia się wnioskodawców.
12. Dopuszcza się możliwość opracowania dodatkowych list w ciągu danego roku, które będą podane do
publicznej wiadomości w sposób przyjęty niniejszą uchwałą.
13. W przypadku posiadania pustostanów, których nie ma możliwości zasiedlić rodzinami
z listy ostatecznej na dany rok, dodatkowe listy, zatwierdzone przez Burmistrza podlegają realizacji
i zasiedlaniu pustostanów na bieżąco.
§ 18. 1. 22) Z osobami umieszczonymi na liście ostatecznej zawiera się umowy najmu lokalu po uprzednim
sprawdzeniu przez Wydział Urzędu Miejskiego w Gorlicach, właściwy do prowadzenia spraw mieszkaniowych
spełniania kryterium niskich dochodów określonych w niniejszej uchwale. Osoby nie spełniające warunków
skreśla się z listy i zawiadamia o tym fakcie pisemnie.
2. W przypadku orzeczenia rozwodu małżonków umieszczonych na liście, lokal mieszkalny będzie
wskazany obojgu małżonkom, chyba że jeden z byłych małżonków złoży oświadczenie, że rezygnuje z prawa
do lokalu.
3. Z osobą odbywającą karę pozbawienia wolności nie może być zawarta umowa najmu do czasu gdy osoba
ta nie zakończy odbywania kary.
4. Z wychowankami domów dziecka, ośrodków szkolno-wychowawczych nie może być zawarta umowa
najmu do czasu gdy osoba ta nie opuści placówki, w której przybywa.
§ 19. W przypadku, gdy osoba uprawniona dwukrotnie odmówi przyjęcia wskazanego lokalu lub wyjdzie
na jaw, że wnioskodawca podał we wniosku nieprawdziwe dane, osobę taką skreśla się z listy. Osoba taka
nie może się ponownie ubiegać o zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego przez okres 3 lat, o czym
zawiadamia się na piśmie.
§ 20. 23) Uprawnionymi do zawarcia umowy najmu lokalu bez uprzedniego objęcia listą ostateczną są
osoby:
1) uprawnione do uzyskania lokalu zamiennego,
2) które uzyskały uprawnienie do lokalu socjalnego w wyroku sądowym,
3) w odniesieniu do których zastosowano procedurę zamiany lokalu, zgodnie z postanowieniami niniejszej
Uchwały.
§ 21. Wskazanie do zawarcia umowy najmu.
1. Realizacja ostatecznych list mieszkaniowych następuje poprzez wskazanie lokalu kierując się względami
racjonalnej gospodarki zasobem mieszkaniowym.
2. Lokal, stanowiący przedmiot propozycji zawarcia umowy najmu powinien być dostosowany do ilości
osób w rodzinie wnioskodawcy oraz znajdować się na odpowiedniej kondygnacji z uwagi na występujące
schorzenia narządów ruchu oraz inne choroby.
Zmieniony przez § 1 ust. 7 Uchwały Nr 192/XVIII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniającej
Uchwałę Nr 208/XVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gorlice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz. 1728).
23)
Zmieniony przez § 1 ust. 4 Uchwały Nr 436/XXXVII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniającej
Uchwałę Nr 208/XVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gorlice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 4270).
22)
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3. Każde wskazanie będące propozycją zawarcia umowy najmu lokalu opiniowane jest przez Komisję
Spraw Społecznych i rejestrowane.
4. Odmowa przyjęcia wskazanego lokalu następuje poprzez:
1) złożenie stosownego, pisemnego oświadczenia przez wnioskodawcę lub jego małżonka wraz
z uzasadnieniem,
2) notatkę służbową spisaną, przez co najmniej dwóch pracowników właściwego w sprawach
mieszkaniowych Wydziału Urzędu Miejskiego w Gorlicach, właściwego do prowadzenia spraw
mieszkaniowych znajdujących się w obecności wnioskodawcy lub jego małżonka, w przypadku odmowy
złożenia oświadczenia na piśmie,
3) upływ terminu oznaczonego w wezwaniu dotyczącym przedstawionego wskazania.
Wskazanie powinno zawierać pouczenie o konsekwencjach braku nieusprawiedliwionej reakcji.
5. Przed przedstawieniem drugiego wskazania do zawarcia umowy najmu należy pouczyć wnioskodawcę
o konsekwencjach odmowy. Przyjęcie propozycji następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia przez
wnioskodawcę lub małżonka.
6. W przypadku, gdy lokal przeznaczony jest do remontu przeprowadzonego na koszt przyszłego najemcy,
należy zapoznać daną osobę z zakresem wymaganego remontu. Przyszły najemca powinien złożyć dodatkowo
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie remontu we własnym zakresie i na własny koszt oraz
rezygnacji z ewentualnych, przyszłych roszczeń związanych z poczynionymi nakładami.
§ 22. Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.
1. Uchwały nie stosuje się do oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.
2. Lokale, o których mowa w ust. 1, oddawane będą w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
zorganizowanego na zasadach określonych w zarządzeniu Nr 71/2006 Burmistrza Miasta Gorlice z dnia
14 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przetargu lokali mieszkalnych, których powierzchnia
użytkowa przekracza 80 m².
§ 23. Przepisy przejściowe i końcowe.
Uchwała nie narusza praw osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na podstawie
dotychczasowych przepisów.
§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gorlice.
§ 25. Traci moc Uchwała Nr 426/XLV/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gorlice.
§ 26. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

