UCHWAŁA NR XXVII/259/2013
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 28 stycznia 2013 r.
w sprawie zasad oddawania w najem pomieszczeń tymczasowych
Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolityDz.U.z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z poźń.zm. ) oraz art. 25 e ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolityDz. U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Określa się zasady gospodarowania i wynajmowania pomieszczeń tymczasowych.
§ 2. Ilekroć w uchwale mowa jest o :
1. ustawie- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego,
2. Gminie - należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Sztum,
3. Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Sztum,
4. wynajmującym - należy przez to rozumieć Gminę lub zarządcę zasobu mieszkaniowego gminy,
5. tymczasowym pomieszczeniu - należy przez to rozumieć pomieszczenie w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 5a
ustawy,
6. osobie oczekującej na zawarcie umowy najmu tymczasowego pomieszczenia - należy przez to rozumieć
osobę w rozumieniu art.25 c ustawy, z wyłączeniem osób określonych w art. 25 d ustawy,
7. średnim miesięcznym dochodzie - należy przez to rozumieć średni miesięczny dochód w rozumieniu
przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
§ 3. Ewidencję tymczasowych pomieszczeń prowadzi wynajmujący.
Rozdział 2.
Zasady wynajmowania tymczasowych pomieszczeń
§ 4. Umowa najmu tymczasowego pomieszczenia zawierana jest na czas oznaczony,nie krótszy niż miesiąci nie
dłuższy niż 6 miesięcy.
§ 5. Okres, na jaki ma być zawarta umowa najmu określa Burmistrz.
§ 6. Umowę, o której mowa w § 4, po upływie oznaczonego w niej czasu, można, w uzasadnionych
przypadkach, zawrzeć ponownie z dotychczasowym najemcą, jeśli spełni on łącznie następujące kryteria:
1. nie posiada tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego,
2. uzyskał dochód, w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego, w okresie sześciu miesięcy
poprzedzających datę złożenia wniosku w sprawie, nie przekraczający:
- równowartości 75 % obowiązującej najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
- równowartości 50% obowiązującej najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym,
3. wywiązywał się z warunków umowy najmu pomieszczenia tymczasowego, w szczególności nie zalegał
z opłatami i nie zakłócał porządku domowego.
§ 7. Osobom wymienionym w § 6 nie służy roszczenie o ponowne zawarcie umowy najmu pomieszczenia
tymczasowego.
§ 8. Po upływie okresu obowiązywania umowy najmu pomieszczenia tymczasowego lub w przypadku braku
zgody na ponowne jej zawarcie, były najemca zobowiązany jest opuścić pomieszczenie tymczasowe w terminie
wyznaczonym przez zarządcę zasobu mieszkaniowego gminy i przekazać je do jego dyspozycji.
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§ 9. W przypadku nie opuszczenia pomieszczenia tymczasowego przez byłego najemcę w wyznaczonym
terminie, zarządca zasobu mieszkaniowego zobowiązany jest podjąć działania mające na celu odzyskanie
pomieszczenia.
§ 10. Osoba zajmująca tymczasowe pomieszczenie bez tytułu prawnego obowiązana jest, do czasu jego
opróżnienia i opuszczenia, uiszczać na rzecz wynajmującego odszkodowanie, zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy.
§ 11. Gmina może wypowiedzieć najem pomieszczenia tymczasowego, z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia, jeśli najemca:
1. pomimo pisemnego upomnienia nadal używa pomieszczenia w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie
z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia
przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy
przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych pomieszczeń lub lokali,
2. jest w zwłoce z zapłatą czynszu i innych opłat za używanie pomieszczenia za trzy pełne okresy płatności,
pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego,
miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności,
3. wynajął, podnajął lub oddał do bezpłatnego używania pomieszczenie lub jego część.
§ 12. Gmina może wypowiedzieć najem pomieszczenia tymczasowego bez zachowania terminu
wypowiedzenia, jeśli jego najemca uzyskał tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, w którym może zamieszkać.
§ 13. Nie wyraża się zgody na podnajem przez najemcę lub oddanie do bezpłatnego używania tymczasowego
pomieszczenia.
§ 14. Nie wyraża się zgody na dokonywanie zamian tymczasowych pomieszczeń.
Rozdział 3.
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem pomieszczenia tymczasowego
§ 15. Tworzy się rejestr osób oczekujących na najem tymczasowego pomieszczenia, prowadzony w formie
papierowej, przez właściwy Referat Urzędu Miasta i Gminy Sztum.
§ 16. Podstawą umieszczenia danej osoby w rejestrze jest wystąpienie komornika, wykonującego obowiązek
opróżnienia lokalu, o którym mowa w art. 1046 § 4 ustawy z dnia 17.11.1964 Kodeks postępowania cywilnego (
Dz.U.Nr 43,poz. 296 z poźn.zm.) o wskazanie tymczasowego pomieszczenia albo zawiadomienie o potrzebie jego
zapewnienia.
§ 17. Rejestr osób oczekujących na najem pomieszczenia tymczasowego jest jawny, celem zachowania kontroli
społecznej.
§ 18. Osoby umieszczane są w rejestrze według kolejności wpływu wniosku bądź zawiadomienia.
§ 19. Do najmu pomieszczenia tymczasowego może zostać skierowana jedynie osoba umieszczona w rejestrze.
§ 20. Skierowanie do zawarcia umowy najmu tymczasowego pomieszczenia wydaje Burmistrz,według
kolejności zgłoszeń lub wniosków osób umieszczonych w rejestrze, o którym mowa w§ 15 niniejszej uchwały.
§ 21. Umowy najmu pomieszczeń tymczasowych zawiera z najemcą zarządca zasobu mieszkaniowego gminy,
który prowadzi także ich ewidencję.
§ 22. Osoba wskazana do zawarcia umowy najmu obowiązana jest podpisać umowę najmu i zamieszkać
w pomieszczeniu w terminie 7 dni od dnia otrzymania skierowania.
Rozdział 4.
Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu
§ 23. Stawka czynszu za pomieszczenie tymczasowe ustalana jest przez Burmistrza i odpowiada wysokości
obowiązującej stawki czynszu najmu lokalu socjalnego.
§ 24. W odniesieniu do pomieszczeń tymczasowych nie stosuje się obniżek czynszu.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 25. Traci moc uchwała Nr XXV/235/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 listopada 2012 r.
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§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.
§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 25 a oraz art. 25 e ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst pierwotny Dz. U. 2001 Nr 71 poz. 733
z późn.zm. ) zadaniem Gminy jest tworzenie zasobu tymczasowych pomieszczeń, których zasady oraz kryteria
wynajmowania winny być określone w drodze uchwały.
W niniejszej uchwale zawarto zasady określające w szczególności:
1. tryb rozpatrywania wniosków o najem tymczasowego pomieszczenia,
2. okres, na jaki ma być zawarta umowa najmu tymczasowego pomieszczenia,
3. zasady polityki czynszowej,
4. zagadnienie dotyczące obniżania czynszu,
5. kryteria umożliwiające przedłużenie umowy najmu tymczasowego pomieszczenia.
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