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Uchwala Nr 194/ XXXV / 2002
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 28 marca 2002r.

w sprawie:

zasad wynajmu
zasobupowiatu.

lokali

wchodz¹cych

w sk³ad mieszkaniowego

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. Nr 71, poz. 733) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorz¹dzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592)

Rada Powiatu Bydgoskiego
uchwala, co nastêpuje

§1

Przyj¹æ do realizacji "Zasady wynajmu lokali wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobupowiatu", stanowi¹ce za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego.
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Przewodnicz¹cy
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UZASADNIENIE
do Uchwa³y Nr 194/ XXXV / 2002

Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 28 marca 2002r.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego wart. 8 pkt 2 nak³ada na Radê Powiatu
obowi¹zek uchwalenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoœæ
powiatu.
Uchwalenie

wy¿ej wymienionych

zasad jest niezbêdne dla okreœlenia

jednolitego dla ca³ego powiatu trybu wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobu powiatu oraz dla okreœlenia sposobu regulacji czynszów
w tych lokalach.
W sk³ad mieszkaniowego zasobu powiatu wchodz¹ przede wszystkim lokale
w budynkach bêd¹cych w trwa³ym zarz¹dzie jednostek organizacyjnych powiatu,
których najemcami s¹ obecni lub byli pracownicy tych jednostek.
Uwzglêdniaj¹c

dotychczasowe uwarunkowania oraz zadania przypisane

poszczególnym szczeblom samorz¹du terytorialnego w "Zasadach wynajmu lokali
wchodz¹cych w sk³ad zasobu mieszkaniowego powiatu" stanowi¹cych za³¹cznik
do uchwa³y przyjêto, i¿ lokale te przeznaczones¹ do wynajmowania na czas trwania
stosunku pracy. W zasadach tych przewiduje siê ponadto, ¿e nie naruszaj¹ one
stosunków najmu powsta³ych przed wejœciemtych zasad w ¿ycie.
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Za³¹cznik do Uchwa³y
Nr 194/ XXXV / 2002
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 28 marca2002r.

ZASADY
wynajmu lokali wchodz¹cych
w sk³ad zasobu mieszkaniowego powiatu.
Rozdzia³ I
Przepisy Ogólne

§1

W niniejszych zasadachokreœlasiê tryb wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobu powiatu, który stanowi¹ lokale znajduj¹ce siê w budynkach
bêd¹cych w trwa³ym zarz¹dzie jednostek organizacyjnych powiatu oraz innych
budynkach przejêtych na w³asnoœæ
powiatu z mocy prawa.
§2

Ilekroæ w zasadachjest mowa o:
a) wynajmuj¹cym -nale¿y przez to rozumieækierownika jednostki organizacyjnej
powiatu
zarz¹dzaj¹cego przynale¿nymi do tej jednostki
lokalami wchodz¹cymi w sk³ad mieszkaniowego zasobu
powiatu -jako osobê uprawnion¹ do zawierania umów najmu,
b) ustawie
-nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 21 czerwca 2001r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733).

Rozdzia³ II
Zasady wynajmu lokali mieszkalnych

§3

Lokale mieszkalne, o których mowa w § 1 mog¹ byæ wynajmowane wy³¹cznie
osobom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych powiatu. Pierwszeñstwo
zawarcia umowy najmu lokalu przys³uguje osobie zatrudnionej w jednostce
organizacyjnej, w której lokal ten siê znajduje.
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§4

1. Umowy najmu lokali z osobami okreœlonymi w § 3 zawierane s¹ na czas
œwiadczeniapracy przez najemcê na rzecz jednostek organizacyjnych powiatu.
2. Uprawnienia okreœlone w § 3 zachowuj¹ osoby, które przesz³y na emeryturê
lub rentê.
§S

1. Po ustaniu stosunku pracy w jednostce organizacyjnej powiatu, najemca
obowi¹zany jest zwolniæ zajmowany lokal w terminie okreœlonym w umowie
najmu, z wy³¹czeniem sytuacji okreœlonych w § 4 ust. 2.
2. W wyj¹tkowych sytuacjach, uwzglêdniaj¹cych trudn¹ sytuacjê materialn¹
i bytow¹ najemców, o których mowa w ust. l oraz opiniê wynajmuj¹cego, Zarz¹d
Powiatu mo¿e wyraziæ zgodê na zawarcie umowy cywilno -prawnej na czas
nieokreœlony.
§6

Kwalifikacji
osób ubiegaj¹cych siê o najem lokalu dokonuje siê wed³ug
nastêpuj¹cych, ³¹cznie spe³nionych kryteriów:
a) przydatnoœæ
zawodowa,
b) trudne warunki mieszkaniowe, tzn. ¿e osoba nie posiada samodzielnego lokalu lub
na jednego cz³onka gospodarstwadomowego przypada mniej ni¿ 5m2 powierzchni
pokoi.
§7

1. Osoby ubiegaj¹ce siê o zawarcie umowy najmu lokalu wchodz¹cego w sk³ad
mieszkaniowego zasobu powiatu, sk³adaj¹ wniosek do Zarz¹du Powiatu
za poœrednictwemkierownika jednostki organizacyjnej.
2. Kierownik jednostki organizacyjnej przed przes³aniem wniosku do Zarz¹du
Powiatu opiniuje go, uwzglêdniaj¹c kryteria okreœlonew niniejszych zasadach.
§8

1. Kwalifikacji osób wnioskuj¹cych o zawarcie umowy najmu lokalu w budynku
jednostki
organizacyjnej powiatu oraz wyboru
osoby proponowanej
do nawi¹zania najmu lokalu dokonuje Zarz¹d Powiatu.
2. Wynajmuj¹cy zawiera umowê najmu na czas trwania stosunku pracy z osob¹
zaakceptowan¹ przez Zarz¹d Powiatu.
3. W przypadkach, gdy o najem lokalu wystêpuje kierownik jednostki
organizacyjnej powiatu, podmiotem wynajmuj¹cym uprawnionym do zawarcia
umowy najmu jest Zarz¹d Powiatu.
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§9

1. Lokale mog¹ byæ przedmiotem zamiany miêdzy najemcami po uzyskaniu zgody
Zarz¹du Powiatu. Nie dokonuje siê zamiany, gdy w jej wyniku na osobê bêdzie
przypadaæmniej ni¿ 5m2 powierzchni ³¹cznej pokoi.
2. Zamiany lokali mo¿na dokonywaæwy³¹cznie w ramach mieszkaniowego zasobu
powiatu.
3. Zamiana nastêpuje na wniosek osoby posiadaj¹cej tytu³ prawny do lokalu.
§ 10
Wynajmuj¹cy po uzyskaniu zgody Zarz¹du Powiatu mo¿e zaproponowaæ osobie
zajmuj¹cej lokal w jednostce organizacyjnej powiatu inny lokal, je¿eli dotychczas
zajmowany lokal jest niezbêdny do poprawy funkcjonowania tej jednostki, a mo¿e
wskazaæ inny wolny lokal. Proponowany lokal powinien spe³niaækryteria lokalu
zamiennego okreœlonew ustawie.
§ 11
W przypadku opuszczenia lokalu przez dotychczasowego najemcê, wynajmuj¹cy
mo¿e wyst¹piæ do Zarz¹du Powiatu z wnioskiem o wydanie zgody na zmianê
przeznaczenia takiego lokalu, jeœli powierzchnia u¿ytkowa uzyskana w wyniku
zmiany przeznaczeniatego lokalu poprawi funkcjonowanie jednostki organizacyjnej.
§ 12
1.

2.

3.

Stawki czynszu miesiêcznego za najem lokalu mieszkalnego wynajmuj¹cy
stosuje zgodnie z odrêbn¹ uchwa³¹ Zarz¹du Powiatu.
Ka¿dorazowa zmiana stawek czynszu wynikaj¹ca ze zwiêkszenia b¹dŸ
zmniejszenia wartoœci u¿ytkowej lokalu wymaga sporz¹dzenia protoko³u
stwierdzaj¹cego fakt powstania czynników podwy¿szaj¹cych lub obni¿aj¹cych
wartoœæ
u¿ytkow¹ lokalu.
Czynsz najmu p³acony jest z góry do 10 dnia ka¿dego miesi¹ca we wskazany
przez wynajmuj¹cego sposób, z wyj¹tkiem sytuacji, gdy strony pisemnie ustali³y
zmianê terminu i formê.
Najemca oprócz czynszu obowi¹zany jest do uiszczania zwi¹zanych
z eksploatacj¹ mieszkania op³at niezale¿nychod w³aœciciela,tj. op³at za dostawê
energii, gazu, wody oraz odbiór nieczystoœcip³ynnych i sta³ych w przypadkach,
gdy korzystaj¹cy z lokalu nie ma zawartej umowy bezpoœrednioz dostawc¹
mediów lub dostawc¹ us³ug.
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Rozdzia³ III
Przepisy koñcowe
§ 13
Okreœlonyw niniejszych zasadachtryb wynajmowania lokali nie narusza stosunków
najmu powsta³ych przed wejœciemtych zasad w ¿ycie.
§ 14
Dla zmian niniejszych zasad obowi¹zuje ten sam tryb jak dla ich uchwalenia.
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