
Uchwała nr XXV/282/08 
Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 9 września 2008 roku 

w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Miasta Nowy Targ. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy  
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy  
i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj.: Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późn. zm.),  
 
Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:  
 
 
Niniejsza uchwała zostaje podjęta w celu realizacji przez Gminę Miasto Nowy Targ 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 poprzez zapewnienie lokali 
socjalnych, zamiennych i tymczasowych, gdy na gminie ciąŜy ustawowy obowiązek ich 
dostarczenia. Mieszkaniowy zasób gminy nie obejmuje lokali, których własność została 
wyodrębniona na rzecz osób trzecich. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Zakres przedmiotowy uchwały 
1. Uchwałę stosuje się do wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Miasta Nowy Targ, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 21 czerwca 
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego (tj.: Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późn. zm.) oraz lokali będących własnością 
Skarbu Państwa, dla których starosta pełni rolę wynajmującego. 
2.Uchwała nie ma zastosowania do wynajmu lokali będących w dyspozycji uprawnionych 
jednostek organizacyjnych.  
 
§ 2. Definicje pojęć 
Określenia uŜyte w niniejszej uchwale oznaczają: 
 1) Ustawa - ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Artykuły powołane w 
niniejszej uchwale bez bliŜszego określenia oznaczają artykuły Ustawy. 

 2) Lokal socjalny - lokal socjalny w rozumieniu Ustawy. 
 3) Lokal zamienny - lokal zamienny w rozumieniu Ustawy. 
 4) Pomieszczenie tymczasowe - pomieszczenie tymczasowe, w rozumieniu art. 1046 § 6 

i 11 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43 
poz. 296 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych. 

 5) Kwota najniŜszej emerytury - kwota najniŜszej emerytury ogłaszana przez Prezesa 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 
"Monitor Polski". 

 6) Lokal o nadmiernym zaludnieniu - lokal, w którym na jedną osobę zameldowaną na 
pobyt stały oraz zamieszkującą przypada mniej niŜ 5 m2 powierzchni mieszkalnej. 

 



7) Centrum Ŝyciowe - Gminy Miasta Nowy Targ uznaje się za centrum Ŝyciowe 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 Miasta Nowy Targ 
zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy. Faktyczne zamieszkiwanie na terenie 
Gminy Miasta Nowy Targ moŜna udowodnić równieŜ w inny sposób. 

b) Posiadania stałego źródła dochodu na terenie Gminy Miasta Nowy. 
c) W przypadku posiadania dzieci w wieku szkolnym, pobierania przez nie nauki na 

terenie Gminy Miasta Nowy Targ. 
 8) Skierowanie - dokument uprawniający do zawarcia umowy najmu lokalu wydany 

przez Burmistrza Miasta Nowy Targ. 
 9) Lista mieszkaniowa - lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 

z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Nowy Targ. 
 10) Miejscowość pobliska - miejscowość połoŜona na terenie powiatu nowotarskiego. 

§ 3. Dochód 
1. Za dochód uwaŜa się sumę wszelkich przychodów wnioskodawcy i wszystkich osób 

zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, 
pomniejszoną o: 
1) koszty uzyskania przychodu; 
2) obciąŜenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 
3) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym 

ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; 
4) składki na ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach. 

2. Do dochodu, obliczonego zgodnie z ust. 1 nie wlicza się: 
1) dodatków dla sierot zupełnych, 
2) zasiłków pielęgnacyjnych, 
3) zasiłków okresowych z pomocy społecznej, 
4) jednorazowych świadczeń pienięŜnych z pomocy społecznej, 
5) wartości świadczeń w naturze z pomocy społecznej, 
6) dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, 
7) dodatku mieszkaniowego, 
8) nagród jubileuszowych wynikających ze stosunku pracy. 

§ 4. Niski dochód 
 Za niskie dochody - uwaŜa się: 

1) dla osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu - średni miesięczny 
dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, który nie przekracza 150 % 
najniŜszej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100 % najniŜszej emerytury 
w gospodarstwie wieloosobowym, z zastrzeŜeniem pkt 2 i 3; 

2) dla osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu z powodu utraty tytułu 
prawnego do lokalu na skutek wypowiedzenia umowy najmu dokonanego na 
podstawie art. 11 ust. 5 i 7 Ustawy - średni miesięczny dochód na członka 
gospodarstwa domowego, który nie przekracza 200% najniŜszej emerytury w 
gospodarstwie jednoosobowym i 150% najniŜszej emerytury w gospodarstwie 
wieloosobowym; 

3) dla osób ubiegających się o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu - średni 
miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego, który nie przekracza 200% 
najniŜszej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, 150% najniŜszej emerytury 
w gospodarstwie wieloosobowym, z zastrzeŜeniem ust. 2. 

 



§ 5. Wynajem lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy 
1. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Nowy Targ są przeznaczane na 

wynajem jako lokale socjalne i zamienne oraz pomieszczenia tymczasowe na zasadach i 
w przypadkach przewidzianych ustawą oraz niniejszą uchwałą. 

2. Zawarcie umowy najmu lokalu następuje na podstawie: 
1) skierowania, 
2) wyroku sądowego ustalającego wstąpienie w stosunek najmu lokalu, 
3) wyroku sądowego ustalającego istnienie stosunku najmu lokalu, 
4) decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego, wydanej w stosunku do lokali 

pozostających w dyspozycji uprawnionych jednostek organizacyjnych, 
5) ugody sądowej. 

3. Umowę najmu lokalu zawiera się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skierowania. 
JeŜeli umowa najmu nie zostanie zawarta w tym terminie z przyczyn nieuzasadnionych, 
leŜących po stronie osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu, skierowanie traci 
waŜność.  

4. Utrata waŜności 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 pomieszczeń tymczasowych, 
3) skierowań do zawarcia umowy najmu lokali uzyskanych w wyniku potwierdzenia 

tytułu prawnego - umowę powinno się zawrzeć w terminie 30 dni od dnia wydania 
skierowania 

4) skierowań do zawarcia umowy najmu zastępczego pomieszczenia mieszkalnego. 

Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych 

Zasady ogólne 

§ 6. 1. Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej następuje 
przy zastosowaniu zasad racjonalnego gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy 
Miasta Nowy Targ. 
2. Kwalifikowanie i realizacja wniosków o pomoc mieszkaniową odbywa się wyłącznie na 
podstawie jednego tytułu przewidzianego przepisami niniejszej uchwały. 

Lokale socjalne oraz zasady ich przyznawania 

§ 7. Lokale socjalne 
1. Umowy najmu lokali socjalnych zawiera się na czas nie dłuŜszy niŜ 2 lata, za wyjątkiem 

umów najmu zawieranych z osobami wymienionymi w ust. 2 pkt 1. 
2. Uprawnionymi do najmu lokalu socjalnego w pierwszej kolejności są: 
 1) osoby zamieszkujące lokale, które uległy zniszczeniu w wyniku zdarzeń losowych (w 

szczególności klęski Ŝywiołowej, katastrofy lub poŜaru) w stopniu uniemoŜliwiającym 
zamieszkiwanie; standard i wyposaŜenie techniczne lokalu socjalnego przyznanego z 
tytułu zdarzeń losowych nie moŜe być wyŜszy niŜ standard i wyposaŜenie techniczne 
lokalu, który uległ zniszczeniu w stopniu uniemoŜliwiającym zamieszkiwanie; w 
szczególnie uzasadnionych przypadkach moŜliwe jest przyznanie lokalu socjalnego o 
wyŜszym standardzie; 

 2) osoby, które nabyły prawo do ubiegania się o najem lokalu socjalnego na podstawie 
prawomocnego orzeczenia sądowego; 

3. W przypadku konieczności dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego na odpowiednio 
niskiej kondygnacji, wnioskodawca winien dostarczyć - przed wydaniem skierowania - 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności potwierdzające taką potrzebę. 



§ 8. Zasady realizacji wyroków przyznających uprawnienie do otrzymania lokalu 
socjalnego 

1. Przyjmuje się następujące zasady realizacji wyroków nakazujących opróŜnienie lokalu, w 
których sąd orzekł o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego: 
1) Realizacja wyroków eksmisyjnych z lokalu będącego w mieszkaniowym zasobie 

Gminy Miasta Nowy Targ następuje przy zastosowaniu zasad racjonalnego 
gospodarowania zasobem. 

2) Realizacja wyroków eksmisyjnych z lokalu będącego w innym zasobie niŜ Gminy 
Miasta Nowy Targ następuje według kolejności dostarczenia prawomocnego wyroku 
przez wierzyciela lub osobę uprawnioną do lokalu socjalnego. Burmistrz Miasta 
Nowy Targ , w uzasadnionych przypadkach, moŜe zrealizować wyrok eksmisyjny z 
pominięciem kolejności. 

2. Najemcy wskazani w § 8 w przypadku, gdy w okresie co najmniej trzech lat od objęcia 
lokalu nie naruszali zasad współŜycia społecznego i spełniają kryteria dochodowe, 
określone w § 4 ust.1 pkt 2 uchwały mogą być kierowani do lokali o wyŜszym 
standardzie, pozyskanych w istniejącym wyremontowanym zasobie Gminy. 

3. Wnioski o wynajęcie innego lokalu socjalnego, o którym mowa w ust. 2, są realizowane w 
przypadku uzyskania opinii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, administratorów 
budynków potwierdzających nienaganne zachowanie wnioskodawcy i jego rodziny przez 
okres co najmniej trzech lat zamieszkiwania w tym lokalu. 

Wynajem lokali w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o 
niskich dochodach 

§ 9. Nadmierne zaludnienie 
1. Uprawnionymi do ubiegania się o najem lokalu z tytułu niezaspokojonych potrzeb 

mieszkaniowych są osoby, które są zameldowane na pobyt stały w lokalu o nadmiernym 
zaludnieniu połoŜonym na terenie Gminy Miasta Nowy Targ. 

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy osób, które nie zamieszkują w lokalu 
o nadmiernym zaludnieniu, w którym są zameldowane na pobyt stały oraz osób, którym 
przysługuje tytuł prawny do lokalu o nadmiernym zaludnieniu. 

3. Do obliczenia zaludnienia w lokalu, bierze się pod uwagę wyłącznie osoby zameldowane 
na pobyt stały przez okres co najmniej trzech lat przed złoŜeniem wniosku. Obowiązek 
zameldowania przez okres, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy 
małŜonka oraz dzieci osób zameldowanych i zamieszkujących w tym lokalu. Dzieci osób 
zameldowanych i zamieszkujących w tym lokalu powinny być zameldowane w lokalu od 
urodzenia. PowyŜszy przepis stosuje się odpowiednio w stosunku do dzieci 
przysposobionych. 

4. Do obliczenia zaludnienia w lokalu stanowiącym zasób mieszkaniowy Gminy nie bierze 
się pod uwagę osób zamieszkujących w lokalu bez zgody wynajmującego z wyłączeniem 
małŜonka, wstępnych i zstępnych osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu oraz ich 
małŜonków. 

5. Podstawę obliczenia zaludnienia w lokalu stanowi ilość osób zamieszkujących i 
zameldowanych na pobyt stały sprawdzona w oparciu o dokumenty dostarczone przez 
wnioskodawcę, w szczególności w oparciu o aktualny dokument dotyczący opłat 
czynszowych. W sytuacjach wątpliwych przeprowadzana jest wizja lokalowa, mająca na 
celu ustalenie ilości osób rzeczywiście zamieszkujących w lokalu. 

§ 10. Względy społeczne 
1. Uprawnionymi do ubiegania się o najem lokalu z tytułu niezaspokojonych potrzeb 

mieszkaniowych są osoby pozbawione moŜliwości zamieszkiwania w lokalu połoŜonym 
na terenie Gminy, w którym są zameldowane na pobyt stały. 



2. Przez brak moŜliwości zamieszkiwania w lokalu, w którym wnioskodawca jest 
zameldowany na pobyt stały naleŜy rozumieć wyłącznie sytuację występowania 
przemocy w rodzinie, której ofiarą jest wnioskodawca lub osoby objęte wnioskiem, 
potwierdzonej prawomocnym orzeczeniem sądowym lub w przypadku eksmisji z lokalu 
bez prawa do lokalu socjalnego orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądowym. 

3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 2 nie dotyczy osób, w stosunku, do których została 
orzeczona eksmisja z lokalu stanowiącego zasób mieszkaniowy Gminy ze względu na 
zadłuŜenie czynszowe lub zachowanie niezgodne z zasadami współŜycia społecznego 
oraz osób, w stosunku, do których została orzeczona eksmisja z lokalu i które wstąpiły w 
stosunek najmu na podstawie Ustawy. 

4. Wnioski osób ubiegających się o najem lokalu w związku z orzeczoną eksmisją bez 
prawa do lokalu socjalnego powinny obejmować wszystkie osoby ujęte w wyroku. 

5. Uprawnionymi do ubiegania się o najem lokalu z tytułu niezaspokojonych potrzeb 
mieszkaniowych są równieŜ osoby nie posiadające zameldowania na pobyt stały oraz 
pobyt czasowy na terenie Gminy Miasta Nowy Targ. 

6. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 5 dotyczy wyłącznie osób nie posiadających 
zameldowania na pobyt stały na terenie innej Gminy. 

§ 11. Utrata tytułu prawnego wskutek upływu trzyletniego terminu wypowiedzenia 
umowy najmu 
1. Uprawnionymi do ubiegania się o najem lokalu z tytułu niezaspokojonych potrzeb 

mieszkaniowych są osoby, które utraciły tytuł prawny do lokalu na skutek 
wypowiedzenia umowy najmu dokonanego na podstawie art. 11 ust. 5 i 7 Ustawy. 

2. Wypowiedzenie umowy najmu stanowiące podstawę do ubiegania się o najem lokalu, 
powinno spełniać wymagania wynikające z przepisów Ustawy oraz innych przepisów 
prawa. Brak spełnienia wymogów dotyczących wypowiedzenia umowy najmu stanowi 
podstawę do odrzucenia wniosku. Ocenę spełniania wymogów przewidzianych 
przepisami prawa dokonuje właściwy w sprawach mieszkaniowych wydział Urzędu 
Miasta Nowy Targ. 

3. Wnioski osób wymienionych w ust. 1 powinny obejmować wszystkie osoby 
zameldowane na pobyt stały i zamieszkujące wspólnie z wnioskodawcą. Nie dotyczy to 
tylko osób, w stosunku, do których została orzeczona eksmisja z lokalu i które nie 
mieszkają wspólnie z wnioskodawcą. 

4. Wnioskodawca powinien udokumentować równieŜ fakt, iŜ wypowiedzenia dokonała 
osoba uprawniona, z zastrzeŜeniem sytuacji, gdy brak takiej moŜliwości jest 
spowodowany przez okoliczność niezaleŜną od wnioskodawcy. 

Najem lokali w trybie szczególnym 

§ 12. 1. Uprawnionymi do zawarcia umowy najmu lokalu w trybie odrębnych zasad niŜ 
przyjęte w uchwale są osoby: 
 1) zakwalifikowane do dokonania we własnym zakresie adaptacji na cele mieszkalne 

powierzchni wspólnego uŜytku o dotychczasowej funkcji innej niŜ mieszkalna, 
2) repatriowane z terenów byłego ZSRR i zaproszone uchwałą Rady Miasta Nowy Targ 

w celu osiedlenia się na stałe na terenie Gminy. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się moŜliwość zmiany najemcy 
lokalu mieszkalnego na  osobę dotychczas  wspólnie zamieszkującą z najemcą, w 
przypadku wykupu mieszkania przez nowego najemcę. 

3. W przypadkach szczególnych, uzasadnionych waŜnymi względami społecznymi, Burmistrz 
Miasta Nowy Targ moŜe odstąpić od uregulowań zawartych w uchwale i wyrazić zgodę na 
zawarcie umowy najmu lokalu. 



Najem lokali o powierzchni przekraczającej 80 m2 

§ 13. 1. Wolne lokale będące własnością Gminy Miasta Nowy Targ, których powierzchnia 
uŜytkowa przekracza 80 m2 mogą być oddawane w najem za zapłatą czynszu, określonego 
w drodze publicznego przetargu. 

2. W przetargu, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się za stawkę wyjściową wyliczony 
czynsz odpowiadający w stosunku rocznym 3 % wartości odtworzeniowej lokalu. 

3. Lokale, o których mowa w ust. 1, nie mogą być wykorzystywane przez najemcę na cele 
inne niŜ mieszkalne oraz nie mogą być przedmiotem zamiany. 
4.Regulamin przetargu na najem lokali, o których mowa w ust. 1, określa Burmistrz 

Miasta Nowy Targ. 
 

Zasady weryfikacji i kwalifikowania wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu 

Wniosek, wstępna weryfikacja 

§ 14. Zasady ogólne 
1. Wnioski o wynajem lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Nowy Targ 

przyjmuje i przygotowuje do weryfikacji właściwy w sprawach mieszkaniowych wydział 
Urzędu Miasta Nowy Targ. 

2. Wstępna weryfikacja wniosku następuje w ciągu 30 dni od dnia złoŜenia wniosku wraz z 
kompletem wymaganej dokumentacji. 

3. W uzasadnionych przypadkach, okres weryfikacji moŜe być przedłuŜony o kolejne 30 
dni. O przedłuŜeniu okresu weryfikacji naleŜy zawiadomić wnioskodawcę wraz z 
podaniem terminu załatwienia sprawy oraz przyczyny zwłoki. 

4. Wniosek o pomoc mieszkaniową z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych 
oraz niskich dochodów powinien obejmować małŜonka oraz wszystkie małoletnie dzieci 
wnioskodawcy pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małŜonka, 
jak równieŜ małoletnich przysposobionych przez wnioskodawcę oraz małoletnich, dla 
których wnioskodawca stanowi rodzinę zastępczą, z zastrzeŜeniem ust. 5 

5. Wniosek moŜe obejmować równieŜ osobę pozostającą z wnioskodawcą w faktycznym, 
wspólnym poŜyciu i jego zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, powinowatych oraz osoby 
przysposabiające. 

6. Prawomocne orzeczenie separacji wyłącza obowiązek objęcia wnioskiem małŜonka. 
7. Wniosek jest oceniany według miejsca zameldowania wnioskodawcy oraz jego małŜonka 

lub w przypadku braku miejsca zameldowania, według miejsca zamieszkiwania lub 
pobytu tych osób. Ocena sytuacji mieszkaniowej obejmuje równieŜ ocenę sytuacji 
mieszkaniowej małŜonka. 

8. Wniosek jest sprawdzany w zakresie tytułów prawnych do lokali mieszkalnych lub 
innych nieruchomości, w których wnioskodawca był zameldowany w latach poprzednich 
oraz tytułów prawnych do lokali mieszkalnych lub innych nieruchomości 
przysługujących zstępnym, wstępnym i rodzeństwu wnioskodawcy oraz jego małŜonka. 

9. Osoby wnioskujące o pomoc mieszkaniową są uprawnione do ubiegania się o najem 
lokalu w przypadku udokumentowania faktu osiągania niskich dochodów w rozumieniu 
niniejszej uchwały. 

10. Osoby wnioskujące o pomoc mieszkaniową powinny udokumentować równieŜ fakt 
posiadania co najmniej pięcioletniego centrum Ŝyciowego na terenie Gminy Miasta Nowy 
Targ przed dniem złoŜenia wniosku. W przypadku pozytywnej, wstępnej weryfikacji, 
posiadanie centrum Ŝyciowego na terenie Gminy Miasta Nowy Targ naleŜy 
udokumentować takŜe w późniejszym okresie, do czasu objęcia wniosku ostateczną listą 
mieszkaniową. Brak posiadania centrum Ŝyciowego lub jego utrata skutkuje odrzuceniem 
wniosku. 



11. Rozpatrzeniu nie podlegają wnioski osób zamieszkujących w lokalu stanowiącym zasób 
mieszkaniowy Gminy Miasta Nowy Targ w przypadku stwierdzenia, iŜ w stosunku do 
tego lokalu istnieje zadłuŜenie za czynsz lub inne opłaty za uŜywanie lokalu, w 
wysokości przekraczającej jeden pełny okres płatności. 

12. Rozpatrzeniu nie podlegają wnioski osób zameldowanych na pobyt stały w innej gminie. 
Wnioski tych osób naleŜy niezwłocznie przekazać do Gminy właściwej ze względu na 
miejsce zameldowania na pobyt stały, zawiadamiając przy tym wnioskodawcę. 

13. Konsekwencje niespełnienia wymogów dotyczących złoŜenia wniosku, dokumentacji oraz 
wezwań nie obejmują spraw dotyczących przyznania lokalu w wyniku realizacji 
prawomocnych orzeczeń sądowych oraz  lub przyznania lokalu zamiennego. 

14. Wymóg udokumentowania dochodu nie dotyczy spraw określonych w § 7 ust. 2 i § 12 ust. 
2. 

§ 15. Wniosek 
1. Podstawą rozpatrzenia sprawy jest złoŜony przez osobę zainteresowaną wniosek wraz z 

pełną dokumentacją, niezbędną do stwierdzenia spełniania przez wnioskodawcę 
kryteriów określonych niniejszą uchwałą. 

2. Wniosek powinien zostać złoŜony na stosownym druku. 
3. Wniosek powinien zostać potwierdzony przez właściwą komórkę organizacyjną  w 

zakresie zameldowania lub braku zameldowania wszystkich osób objętych wnioskiem. W 
przypadku braku zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Miasta Nowy Targ 
naleŜy złoŜyć równieŜ oświadczenie o braku zameldowania na pobyt stały na terenie 
innej Gminy. Oświadczenie zostaje złoŜone pod sankcją odpowiedzialności karnej 
wynikającej ze stosownych przepisów Kodeksu karnego. 

4 Wniosek powinien zostać potwierdzony przez administrację budynku miejsca 
zameldowania lub zamieszkiwania wnioskodawcy w zakresie struktury, powierzchni 
uŜytkowej i mieszkalnej, rzutu mieszkania, wyposaŜenia technicznego, warunków 
niemieszkalnych, zachowania osób zamieszkujących w danym lokalu i występujących 
zaległości czynszowych oraz wniosków o eksmisję. 

5. Niezbędnym elementem wniosku jest złoŜenie przez wnioskodawcę oraz wszystkie 
pełnoletnie osoby objęte wnioskiem oświadczenia o: 
1) stanie cywilnym oraz liczbie małoletnich dzieci, jak równieŜ małoletnich 

przysposobionych przez daną osobę oraz małoletnich, dla których dana osoba 
stanowi rodzinę zastępczą, 

2) posiadaniu lub braku posiadania jakiegokolwiek tytułu prawnego do lokalu 
mieszkalnego lub innej nieruchomości. Oświadczenie zostaje złoŜone pod sankcją 
odpowiedzialności karnej wynikającej ze stosownych przepisów Kodeksu karnego. 

3) zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz pozyskiwania wszelkich informacji 
i dokumentów niezbędnych dla przeprowadzenia postępowania przez właściwy w 
sprawach mieszkaniowych wydział.  

4) zgodzie na wystąpienie przez właściwy w sprawach mieszkaniowych wydział Urzędu 
Miasta Nowy Targ do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu uzyskania 
informacji o uzyskanych dochodach. 

6. Niespełnienie wymogów określonych w ustępach poprzedzających, pomimo uprzedniego 
wezwania, spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

§ 16. Dokumentacja 
1. W toku postępowania, właściwy do spraw mieszkaniowych wydział Urzędu Miasta Nowy 

Targ moŜe Ŝądać dostarczenia przez wnioskodawcę lub przez wszystkie pełnoletnie osoby 
objęte wnioskiem, wszelkich dokumentów niezbędnych do stwierdzenia spełniania 
kryteriów określonych niniejszą uchwałą. Dotyczy to w szczególności dokumentów 
umoŜliwiających uzyskanie informacji o dochodach osiągniętych przez wnioskodawcę 
oraz wszystkie osoby pełnoletnie objęte wnioskiem. 



2. Niespełnienie wymogu określonego w ustępie poprzedzającym, spowoduje pozostawienie 
sprawy bez rozpoznania. 

§ 17. Wezwania 
1. W toku postępowania, właściwy do spraw mieszkaniowych wydział Urzędu Miasta 

Nowy Targ moŜe wzywać wnioskodawcę oraz wszystkie pełnoletnie osoby objęte 
wnioskiem do stawienia się w siedzibie wydziału w celu złoŜenia 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 moŜe w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się o przedłuŜenie 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 uwaŜany jest za rezygnację z ubiegania się o pomoc mieszkaniową. 

§ 18. Wstępna weryfikacja 
1. Wstępna weryfikacja wniosku oparta jest o całokształt informacji oraz dokumentacji 

pozostającej w dyspozycji właściwego do spraw mieszkaniowych wydziału Urzędu 
Miasta Nowy Targ. 

2. Weryfikacja wniosku oparta jest równieŜ o dane uzyskane z systemów informatycznych 
Urzędu Miasta Nowy Targ lub innych urzędów . 

3. Wstępna weryfikacja polega na stwierdzeniu czy wnioskodawca spełnia kryteria 
określone niniejszą uchwałą. Fakt spełnienia kryteriów 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. 

4. Okres oczekiwania na pomoc mieszkaniową liczy się od dnia złoŜenia wniosku wraz z 
kompletem wymaganej dokumentacji, który został pozytywnie wstępnie zweryfikowany. 
5.ZłoŜenie 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. 
 

§ 19. Weryfikacja dochodu 
1. Weryfikacja i rozliczenie dochodu obejmuje dochody wszystkich osób objętych 

wnioskiem. 
2. Przy wstępnej weryfikacji wniosku, podstawą weryfikacji dochodu są dokumenty 

dostarczone przez wnioskodawcę, które umoŜliwiają 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, Urząd Miasta Nowy Targ. 

 
 

Sporządzanie list mieszkaniowych 

§ 20. Zasady ogólne 
1. Weryfikacji mającej na celu sporządzenie list mieszkaniowych podlegają wszystkie 

pozytywnie wstępnie zweryfikowane wnioski. 



2. Weryfikacji mającej na celu sporządzenie list mieszkaniowych nie podlegają wnioski 
osób w stosunku, do których uzyskano informację o zachowaniu niezgodnym z zasadami 
współŜycia społecznego. Dotyczy to takŜe osób objętych wnioskiem. 

3.Umieszczenie wnioskodawcy na ostatecznej liście osób zakwalifikowanych do zawarcia 
umowy najmu lokalu jest równoznaczne z uprawnieniem danej osoby do zawarcia 
umowy najmu lokalu 

4. Z tytułu uprawnienia, o którym mowa w ust. 3 osobie uprawnionej nie przysługuje 
roszczenie odszkodowawcze za brak propozycji zawarcia umowy najmu w określonym 
przez tą osobę terminie. 

5.Częstotliwość sporządzania list mieszkaniowych jest uzaleŜniona od ilości odzyskiwanych 
bądź wybudowanych lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta 
Nowy Targ.  

6. O przystąpieniu do sporządzenia list mieszkaniowych decyduje Burmistrz Miasta Nowy 
Targ w drodze zarządzenia. 

7. Zarządzenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia list mieszkaniowych określa 
równieŜ: 
1) ilość przewidywanych lokali przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb 

mieszkaniowych w danym okresie, 
2) zasady systemu kwalifikacji punktowej warunków socjalno-mieszkaniowych z 

wyszczególnieniem tytułów pomocy mieszkaniowej, 
3) wzór kwestionariusza kwalifikacji punktowej warunków socjalno-mieszkaniowych, 
4) zasady oceny warunków socjalno-mieszkaniowych w oparciu o kwestionariusz 

kwalifikacji punktowej warunków socjalno-mieszkaniowych. 
8. O przystąpieniu do sporządzenia list mieszkaniowych zawiadamia się wszystkich 

wnioskodawców, którzy zostali wstępnie zakwalifikowani. 
9. Zawiadomienie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym obejmuje równieŜ wezwanie 

w sprawie aktualizacji wniosku wraz z terminem jej dokonania. 
10. Nieusprawiedliwiony brak aktualizacji wniosku w określonym terminie, w przypadku 

skutecznego dostarczenia wezwania uwaŜany będzie za rezygnację z ubiegania się o 
pomoc mieszkaniową. 

11.Zaktualizowany wniosek jest ponownie weryfikowany przed przystąpieniem do oceny 
warunków socjalno-mieszkaniowych. Wniosek podlega odrzuceniu w przypadku zmiany 
sytuacji wnioskodawcy lub osób objętych wnioskiem skutkującej brakiem spełniania 
kryteriów określonych niniejszą uchwałą. 

§ 21. Zasady oceny warunków socjalno-mieszkaniowych 
1. Ocena warunków socjalno-mieszkaniowych odbywa się w oparciu o kwestionariusz 

kwalifikacji punktowej i obejmuje wszystkich wstępnie zakwalifikowanych 
wnioskodawców, z zastrzeŜeniem § 20 ust. 1-2.  

2. Warunki socjalno-mieszkaniowe wnioskodawcy oraz osób objętych wnioskiem oceniane 
są na podstawie dostarczonej dokumentacji i ustaleń dokonanych podczas wizji lokalowej 
przeprowadzonej w miejscu zameldowania, zamieszkiwania lub pobytu wnioskodawcy.   

3. Wizja lokalowa, o której mowa w ustępie poprzedzającym jest przeprowadzona przez 
merytoryczną komisję Rady Miasta Nowy Targ. UniemoŜliwienie przez wnioskodawcę 
dokonania wizji w całości lub w części lokalu, oznaczać będzie odstąpienie od dokonania 
oceny warunków socjalno-mieszkaniowych, z zastrzeŜeniem, gdy brak moŜliwości 
przeprowadzenia wizji jest spowodowany przez okoliczność niezaleŜną od 
wnioskodawcy. 

4. Ocena warunków socjalno-mieszkaniowych odbywa się podczas wizji lokalowej w 
obecności wnioskodawcy lub jego małŜonka. Dokonana ocena wymaga złoŜenia podpisu 
przez wnioskodawcę lub jego małŜonka. Odmowa złoŜenia podpisu jest równoznaczna z 
rezygnacją z ubiegania się o pomoc mieszkaniową. 

 



5. W przypadku, gdy podczas wizji lokalowej zostanie stwierdzone, iŜ wniosek nie spełnia 
kryteriów określonych niniejszą uchwałą, wniosek podlega odrzuceniu.  

6. W przypadku, gdy wniosek czasowo nie spełnia kryteriów określonych niniejszą 
uchwałą, istnieje moŜliwość zaliczenia dotychczasowego okresu oczekiwania na pomoc 
mieszkaniową. 

§ 22. Projekty list mieszkaniowych, zastrzeŜenia, ostateczne listy mieszkaniowe 
1. Na podstawie przeprowadzonej oceny warunków socjalno-mieszkaniowych tworzone są 

projekty list mieszkaniowych przez merytoryczną Komisję Rady Miasta. Liczba osób 
umieszczonych na liście winna być dostosowana do moŜliwości lokalowych Gminy.  

2. Projekty list mieszkaniowych przyjęte są w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta Nowy 
Targ. 

3. Projekty list mieszkaniowych są jawne i podlegają publicznemu wywieszeniu w siedzibie 
Urzędu Miasta Nowy Targ , wraz z informacją o terminie i miejscu składania zastrzeŜeń 
do projektu list. 

4. Osoby nie umieszczone na projekcie list mieszkaniowych są o tym zawiadamiane wraz z 
informacją o terminie i miejscu składania zastrzeŜeń do projektu list. 

5. Wnioskodawcom przysługuje uprawnienie do wniesienia zastrzeŜenia do projektów list 
mieszkaniowych w terminie 30 dni od dnia publicznego wywieszenia list. 

6. ZastrzeŜenia dotyczące projektów list podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta 
Nowy Targ przy udziale merytorycznej Komisji Rady Miasta. 

7. Po rozpatrzeniu uwag i zastrzeŜeń Burmistrz Miasta Nowy Targ ustala w drodze 
zarządzenia ostateczne listy mieszkaniowe. 

8. Ostateczne listy mieszkaniowe są jawne i podlegają publicznemu wywieszeniu w 
siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ. 

§ 23. Przywrócenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu 
1. W przypadku uregulowania zadłuŜenia czynszowego i kosztów sądowych: 

1) dopuszcza się ponowne zawarcie umowy najmu dotychczas zajmowanego lokalu na 
wniosek osoby, wobec której z przyczyn wymienionych w art. 11 ust. 2 pkt 2 Ustawy 
została wypowiedziana umowa najmu lub orzeczona eksmisja z lokalu, jeŜeli osoba ta 
nadal zajmuje przedmiotowy lokal, 
2) jeŜeli osoba uprawniona do ponownego zawarcia umowy najmu zmarła, dopuszcza się 
zawarcie umowy najmu z osobami wskazanymi w art. 691 Kodeksu cywilnego, jeŜeli 
stale zamieszkiwały z osobą wymienioną w ust. 1 pkt 1 przez okres nie krótszy niŜ pięć lat 
do ustania stosunku najmu i nadal zajmuje przedmiotowy lokal, nie posiada tytułu 
prawnego do innego lokalu połoŜonego w Gminy Miasta Nowy Targ lub w pobliskiej 
miejscowości oraz udokumentuje niemoŜność zapłaty czynszu i innych opłat za 
zajmowanie lokalu zgodnie z art. 6881 Kodeksu cywilnego. 

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 ma zastosowanie w przypadku, gdy przywrócenie 
tytułu prawnego do lokalu jest zgodne z zasadami racjonalnego gospodarowania zasobem 
mieszkaniowym Gminy Miasta Nowy Targ. 

3.W przypadkach określonych w ust. 1 dopuszcza się odmowę przywrócenia tytułu prawnego 
do lokalu jeŜeli osoby pozostające w lokalu naruszają zasady współŜycia społecznego. 
 

§ 24 WyraŜanie zgody na podnajem lub oddanie lokalu w bezpłatne uŜywanie. 
1. Zawarcie umowy o podnajem bądź umowy o oddanie do bezpłatnego uŜywania lokalu lub 

jego części wymaga zgody Burmistrza Miasta Nowy Targ; zgoda nie jest wymagana w 
stosunku do zstępnych, rodzeństwa, osób przysposobionych, osób małoletnich przyjętych 
na podstawie orzeczenia sądu na wychowanie oraz osób, względem których najemca jest 
obciąŜony obowiązkiem alimentacyjnym. 

2. Nie wyraŜa się zgody na podnajem bądź oddanie w bezpłatne uŜywanie lokalu lub jego 
części w sytuacji, w której nastąpiłoby nadmierne zaludnienie lokalu, tj., gdy łączna 



powierzchnia pokoi w przeliczeniu na jedną osobę uprawnioną do zamieszkiwania wraz z 
podnajemcą wynosiłaby mniej niŜ 5 m2. 

3. WyraŜa się zgodę na przekazanie przez najemcę do bezpłatnego uŜywania lokalu bądź jego 
części osobom, które nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu połoŜonego w 
Gminie Miasta Nowy Targ lub pobliskiej miejscowości i łączy je z najemcą stosunek 
pokrewieństwa albo powinowactwa oraz: 
1) są zameldowane na pobyt stały w lokalu o nadmiernym zaludnieniu połoŜonym na 
terenie Gminy Miasta Nowy Targ, 
2) zamieszkują na terenie Gminy Miasta Nowy Targ w związku z pobieraniem nauki lub 
podjęciem pracy. 

4.WyraŜenie zgody na podnajem następuje wyłącznie na okres do jednego roku, w przypadku, 
gdy najemca z uzasadnionych przyczyn czasowo nie korzysta z lokalu i nie posiada tytułu 
prawnego do innego lokalu połoŜonego w Gminie Miasta Nowy Targ lub pobliskiej 
miejscowości. 

5. W wypadku podnajmu lokalu bez zgody gminy, umowa najmu zostanie rozwiązana 
 

Zamiana lokali 

§ 25. Zasady ogólne 
1. Dopuszcza się odmowę wyraŜenia zgody na zamianę lokali, jeŜeli jej dokonanie mogłoby 

naruszać zasady racjonalnego gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy, w 
szczególności w przypadku, gdy: 
1) w lokalu objętym w wyniku zamiany zaistniałoby nadmierne zaludnienie, 
2) wystąpiłyby znaczne trudności w zasiedleniu lokalu uzyskanego w wyniku zamiany, z 
uwagi na jego powierzchnię, strukturę lub połoŜenie, 
3) istnieje uzasadnione przypuszczenie, iŜ dotychczasowi najemcy lokalu podlegającego 
zamianie będą naruszać zasady współŜycia społecznego w lokalu uzyskanym w wyniku 
zamiany. 

2. Odmawia się wyraŜenia zgody na zamianę lokali w przypadku występowania zaległości 
czynszowych związanych z zajmowanym lokalem. 

3. Lokale socjalne oraz pomieszczenia tymczasowe nie podlegają zamianie. 
4. Dopuszcza się moŜliwość dokonania zamiany lokali przez najemców posiadających 

umowy najmu zawarte na czas nieoznaczony na lokale w nowo wybudowanych lub 
zmodernizowanych budynkach pozyskanych przez Gminę Miasta Nowy Targ. Wybór 
osób, które będą najemcami nowych lokali odbywa się w drodze konkursu ofert. Do 
konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki § 26 ust.2 pkt. Od 1 do 4. 
Regulamin konkursu ofert oraz powołania komisji do wyboru ofert na najem lokali określi 
Burmistrz Miasta Nowy Targ.. 

§ 26. Wynajem lokali w trybie zamiany z urzędu. 
1. Zamianie z urzędu podlegają wyłącznie lokale stanowiące zasób mieszkaniowy Gminy 

Miasta Nowy Targ. 
2. Dopuszcza się moŜliwość zawarcia umowy najmu z najemcą lokalu, ubiegającym się o 

zamianę z urzędu zajmowanego lokalu: 
1) na lokal o większej powierzchni pokoi - ze względu na nadmierne zaludnienie, 
2) na inny lokal - ze względu na wiek lub stan zdrowia, 
3) na lokal o mniejszej powierzchni uŜytkowej lub strukturze - ze względu na sytuację 
rodzinną, 
4) na lokal równorzędny, połoŜony na niŜszej kondygnacji - ze względu na poruszanie się 
na wózku inwalidzkim lub inne schorzenia uzasadniające zamianę, udokumentowane 
zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym potrzebę dokonania zamiany. 



3. Osoby wymienione w ust. 2 pkt 1 i 2 są uprawnione do zawarcia umowy najmu lokalu w 
przypadku udokumentowania faktu spełnienia kryterium niskich dochodów określonego 
w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej uchwały oraz objęcia ostateczną listą mieszkaniową. 

4. Osoby wymienione w ust. 2 pkt 2 i 4 są uprawnione do zawarcia umowy najmu lokalu w 
przypadku udokumentowania stanu zdrowia uzasadniającego dokonanie zamiany poprzez 
dostarczenie odpowiedniego zaświadczenia wydanego przez lekarza specjalistę. 

5. W stosunku do osób wymienionych w ust. 2 pkt 3 dopuszcza się moŜliwość dokonania 
zamiany w przypadku występowania zaległości czynszowych i udzielenia ulgi w spłacie 
zadłuŜenia, pod warunkiem realizacji przez te osoby warunków porozumienia. 

§ 27. Wynajem lokali w trybie dobrowolnej zamiany. 
1. Na dokonanie dobrowolnej zamiany lokali wymagana jest zgoda Burmistrza Miasta 

Nowy Targ po zasięgnięciu opinii merytorycznej Komisji Rady, jeŜeli co najmniej jeden 
z lokali stanowiących przedmiot zamiany jest lokalem wchodzącym do mieszkaniowego 
zasobu Gminy Miasta Nowy Targ. 

2. Zgoda na dokonanie dobrowolnej zamiany lokali jest udzielana w przypadku, gdy na 
zamianę wyraŜają zgodę dysponenci tych lokali, ich najemcy oraz wszystkie osoby 
pełnoletnie zameldowane na pobyt stały w tych lokalach. 

3. JeŜeli jeden z lokali podlegających zamianie nie jest lokalem, o którym mowa w ust. 1, 
właściciel lub najemca tego lokalu powinien legitymować się co najmniej trzyletnim 
zameldowaniem na pobyt stały w tym lokalu przed dniem złoŜenia wniosku o zamianę. 

4. Warunkiem dokonania dobrowolnej zamiany jest uregulowana sytuacja prawna lokali 
stanowiących przedmiot zamiany oraz brak zaległości czynszowych w stosunku do 
lokalu, o którym mowa w ust. 1. 

5 Odmawia się dokonania zamiany lokali w przypadku posiadania przez osobę obejmującą 
lokal, o którym mowa w ust. 1, tytułu prawnego do innego lokalu (budynku) niŜ lokal 
będący przedmiotem zamiany, połoŜonego na terenie Gminy Miasta Nowy Targ lub 
miejscowości pobliskiej. 
 

Przepisy uzupełniające, przejściowe i końcowe 

§ 28. Wyłączenia podmiotowe 
Za osoby o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych nie są uznawane: 

1) osoby posiadające jakikolwiek tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub innej 
nieruchomości, stanowiący podstawę do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych we 
własnym zakresie, 
2) osoby, które zbyły lub utraciły tytuł prawny do lokalu lub budynku mieszkalnego w 
całości lub części, uzyskując w zamian ekwiwalent umoŜliwiający samodzielne 
zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, 
3) osoby, które przekazały nieodpłatnie tytuł prawny do lokalu lub budynku   
mieszkalnego w całości lub części na rzecz osoby, która wobec niej posiada potencjalny 
obowiązek alimentacyjny lub osoby spokrewnionej lub powinowatej, 
4) osoby pozbawione wolności w związku z odbywaniem kary pozbawienia wolności 
5) osoby, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz przebywają w placówce 
zapewniającej całodobową opiekę, 
6) osoby, które samowolnie zajęły pustostan wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Miasta Nowy Targ. 

§ 29 Kaucje 

Burmistrz Miasta w trybie zarządzenia moŜe ustalić zasady wpłacania przez najemcę kaucji 
zabezpieczającej pokrycie naleŜności z tytułu najmu lokalu. 



§ 30 Lokale związane ze stosunkiem pracy 

1. Dla lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy, stosuje się zasady i kryteria 
wyboru określone w niniejszej uchwale, z wyłączeniem zasad dotyczących lokali 
socjalnych. 

2. W momencie rozwiązania stosunku pracy, w terminie do trzech miesięcy pracownik jest 
zobowiązany opuścić zajmowany lokal bez prawa do lokalu zamiennego. 

§ 31. Przepisy uzupełniające 
Burmistrz Miasta Nowy Targ określi w drodze zarządzenia: 

 1) szczegółowe zasady rozpatrywania, kwalifikacji i weryfikacji wniosków o pomoc 
mieszkaniową, 
 2) szczegółowe zasady postępowania po wygaśnięciu umowy najmu na czas oznaczony, 
 3) regulamin przetargu na najem lokali o powierzchni uŜytkowej przekraczającej 80 m2, 
 4) regulamin konkursu ofert oraz powołania komisji do wyboru ofert na najem lokali 
mieszkalnych w nowo wybudowanych lub zmodernizowanych domach pozyskanych 
przez Gminę , o którym mowa w § 25 ust. 4 niniejszej uchwały. 

§ 32 Traci moc uchwała Nr 122/XXIV/04 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2004 r. 
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 

§ 33 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ. 

§ 34. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

 


