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Najem lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy 

Miejsce załatwienia 
sprawy 

Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycyjnej, I piętro, pokój nr 111 
tel. 134309754.  

Osoba 
odpowiedzialna 

Wiesław Kielar – podinspektor 

Sposób załatwienia 
sprawy 

Umowa najmu lokalu mieszkalnego. 

Wymagane 
dokumenty 

1. Wniosek /podanie/ w sprawie najmu lokalu mieszkalnego z zasobu 
mieszkaniowego gminy. 

2. Zaświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego. 

Formularz do 
pobrania 

Nie dotyczy. 

Opłaty Nie pobiera się. 

Czas załatwienia 
sprawy 

Po uzyskaniu wolnego lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy i wyboru 
najemcy dokonanego przez Wójta. 

Tryb odwoławczy Nie przysługuje. 

Inne informacje Lokale będące w mieszkaniowym zasobie gminy mogą być oddane w najem 
osobom pozostającym w trudnych warunkach mieszkaniowych, osiągających 
dochód, przypadający na członka gospodarstwa domowego w okresie  
3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, a mianowicie: 

 nie przekraczający 100% najniższej emerytury w gospodarstwie 
wieloosobowym, 

 nie przekraczający 150% najniższej emerytury w gospodarstwie 
jednoosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku, 

 mieszkające w lokalach, w których na 1 osobę przypada mniej niż 5 m2 

powierzchni lokalu. 

Podstawa prawna:  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.), 

 uchwała Nr XXXIV/254/06 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 3 marca 
2006 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejsce Piastowe 
(Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 31, poz. 563), 

 uchwała Nr VII/44/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 kwietnia 
2007 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Miejsce Piastowe w latach 2007 – 2012 (Dz. Urz. Woj. 
Podkarpackiego Nr 62, poz. 1567). 

 
 

Opracował: 
Wiesław Kielar 
Podinspektor 
dn. 2011-07-12 

Sprawdził: 
Jan Węgrzyn 
Kierownik Referatu GP 
dn. 2011-07-13 

Zatwierdził: 
Marek Klara 
Wójt Gminy Miejsce Piastowe 
dn. 2011-07-14 
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