UCHWAŁA NR XXIII/143/05
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie trybu i zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Golczewo.
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) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:
Rozdział I
Przepisy ogólne
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2.Lokale mieszkalne wynajmuje się w szczególności członkom wspólnoty samorządowej
Gminy Golczewo.

3.Przedmiotem najmu lokali z wyjątkiem lokali socjalnych oraz lokali uzyskanych w
drodze zamiany powinny być lokale samodzielne w rozumieniu przepisów art. 2 ustawy z dnia
24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r Nr 80, poz.903 z późniejszymi
zmianami).
§ 2.O ile w uchwale jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Golczewo;
2) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Golczewa;
3) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę 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);
4) zarządcy - należy przez to rozumieć podmiot zarządzający lokalami mieszkaniowymi,
wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy;
5) mieszkaniowym zasobie Gminy – należy przez to rozumieć lokale mieszkalne będące
własnością Gminy, położone w budynkach mieszkalnych i użytkowych na terenie gminy
oraz znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych stanowiących współwłasność z
Gminą;
6) wynajmującym – należy przez to rozumieć Gminę reprezentowaną przez Burmistrza lub
zarządcę części mieszkaniowego zasobu Gminy, powierzonej mu w trybie odrębnych
przepisów;
7) najniższej emeryturze – należy przez to rozumieć kwotę określoną w komunikacie Prezesa
Ubezpieczeń Społecznych w sprawie kwoty najniższej emerytury i ogłoszoną w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;
8) gospodarstwie domowym – należy przez to rozumieć osobę samodzielnie zajmującą lokal
albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami
stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa zamieszkiwania w
lokalu wywodzą z prawa tej osoby;
9) dochodzie – należy rozumieć przez to dochód, o którym mowa w art. 3 ust. 3 i 4 ustawy z
dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z
późniejszymi zmianami);

10)osobach bliskich – należy przez to rozumieć osoby określone w ustawie z dnia 29 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
§ 3. 1.Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy lokal wraz z
pomieszczeniami przynależnymi.
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§ 4. 1.Wnioskodawcy starający się o najem lokalu zobowiązani są do wypełnienia
wniosku według wzoru jak w załączniku nr 1.

2.Wnioskodawcy, o których mowa w ust.1, do wniosku zobowiązani są dołączyć
deklarację o dochodach osiągniętych w ciągu 3 ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie
wniosku. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
§ 5.Osobom, które:
1) zrzekły się uprawnień do lokalu będącego własnością Gminy na rzecz osób trzecich;
2) sprzedały lokal własnościowy
- nie przysługuje przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy.
§ 6. 1.Jeżeli wysokość dochodu na jednego członka wynosi:
1) poniżej 60 % najniższej emerytury – w gospodarstwa wieloosobowych;
2) poniżej 80 % najniższej emerytury – w gospodarstwach jednoosobowych
- stawkę czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej tego lokalu (po uwzględnieniu
czynników podwyższających lub obniżających jego wartość użytkową) obniża się zgodnie z
zasadami polityki czynszowej oraz warunkami obniżania czynszu, określonymi w odrębnych
przepisach.

2.Warunkiem skorzystania z obniżki, o której mowa w ust. 1, jest złożenie przez najemcę
wniosku i deklaracji o osiągniętych dochodach przez gospodarstwo domowe, którego jest
członkiem, za okres 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Wzór wniosku stanowi
załącznik nr 3 do uchwały.

3.Wynajmującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości danych, o których mowa w
ust. 2. W przypadku podania we wniosku nieprawdy, najemca zobowiązany jest zwrócić
wynajmującemu kwotę równą dziesięciokrotności udzielonej obniżki w ciągu 30 dni od daty
otrzymania wezwania w tej sprawie. Zwrot obniżki polega przymusowemu ściągnięciu na
podstawie odrębnych przepisów.
§ 7. 1.Zarządcy, który jest jednostką organizacyjną Gminy, może być przyznana dotacja
celowa na dofinansowanie:
1) uzasadnionych kosztów eksploatacyjnych i kosztów bieżących mieszkaniowego zasobu
Gminy;
2) utrzymanie nieruchomości wspólnych w udziale przypadającym Gminie jako ich
współwłaścicielowi
- do wysokości określonej w budżecie Gminy.

Rozdział II
Zasady wynajmowania lokali na czas nieoznaczony
§ 8. 1.Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy mogą być wynajmowane na czas
nieoznaczony osobom pozostającym w trudnych warunkach mieszkaniowych oraz trudnej
sytuacji materialnej.

2.Przez osoby pozostające w trudnych warunkach mieszkaniowych rozumie się osoby nie
posiadające tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego, będące członkami
gospodarstw domowych, stale zamieszkałe w lokalach na terenie gminy Golczewo, w których
na osobę przypada mniej niż 5 m2 powierzchni łącznej pokoi.
3.Przez osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej rozumie się osoby tworzące
gospodarstwo domowe, w którym przeciętny dochód na jednego członka z ostatnich 3 miesięcy
poprzedzających złożenie wniosku o przydział lokalu nie przekraczał:
1) 100 % kwoty najniższej emerytury – w przypadku gospodarstw wieloosobowych;
2) 120% kwoty najniższej emerytury –w przypadku gospodarstw jednoosobowych.

§ 9.W przypadkach związanych z wykonywaniem pracy szczególnie ważnej dla Gminy
lub innej sytuacji podyktowanej uzasadnionym interesem Gminy, Rada Miejska w Golczewie
na wniosek Burmistrza, może wyrazić zgodę na wynajęcie lokalu mieszkalnego wskazanej
osobie.
§ 10. 1.Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy mogą być wynajmowane na czas
nieoznaczony również osobom, które:
1) oczekują na przydział lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy i zakończyły prace
remontowe związane z adaptacją pomieszczeń użytkowych, strychowych itp, po
spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 2;
2) pozostają w lokalu po opuszczeniu go przez najemcę i po zrzeczeniu się praw najmu na
ich rzecz, na ich pisemny wniosek o zawarcie umowy najmu tego lokalu; warunkiem jest,
aby były to osoby, które zamieszkiwały stale w tym lokalu wspólnie z dotychczasowym
najemcą co najmniej 2 lata, nie posiadające tytułu prawnego do zamieszkiwania w innym
lokalu, jeżeli czynsz i świadczenia za przedmiotowy lokal opłacane były na bieżąco;
3) zamieszkują w jednym lokalu podzielonym pomiędzy dwu lub więcej najemców, w
którym część lokalu objęta tytułem została zwolniona, a najemca lub najemcy
zamieszkujący w pozostałej nie zwolnionej części lokalu wystąpili z wnioskiem o objęcie
zwolnionej części do celów poprawy warunków mieszkaniowych; warunkiem jest, aby
najemcy nie zalegali z opłatami za korzystanie z mieszkania.
2.Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą wejść w stosunek najmu po:
1) uzyskaniu wstępnej zgody Burmistrza na zakres prac adaptacyjnych na cele
mieszkaniowe we wnioskowanych pomieszczeniach, przy czym poniesione koszty z tego
tytułu nie będą obciążały Gminy;
2) wykonaniu przez wnioskodawców prac adaptacyjnych zgodnie z obowiązującym prawem
budowlanym i stwierdzeniu prawidłowości ich wykonania przez zarządcę budynku;
3) uzyskaniu przez pomieszczenia, o których mowa w niniejszym ustępie, statusu
samodzielnego lokalu mieszkalnego na podstawie odrębnych przepisów.
§ 11. 1.Burmistrz może wyrazić zgodę na powiększenie przedmiotu najmu o zwolnioną
część innego lokalu na wniosek najemcy lokalu przyległego do niej, przy czym część ta winna

stanowić co najwyżej jedno pomieszczenie, które nie spełnia wymogu samodzielnego lokalu w
myśl odrębnych przepisów.
2.W razie ubiegania się o zwolnioną część innego lokalu, o której mowa w ust. 1, przez
kilku najemców, pierwszeństwo w objęciu najmem tej części przysługuje najemcy będącemu
trudniejszej sytuacji – biorąc pod uwagę dotychczasową sytuację materialną i wskaźnik
zagęszczenia lokalu (ilość osób gospodarstwa domowego przypadającą na 1 m2 powierzchni
łącznej pokoi).

3.Do kosztów remontu zwolnionej części lokalu przepisy § 10 ust. 2 pkt 1 stosuje się
odpowiednio.
§ 12.Prawo do najmu lokalu mieszkalnego przysługuje osobom bliskim, które dotychczas
mieszkały w tym lokalu z jego najemcą w chwili jego śmierci i od tego czasu korzystały z
niego bez tytułu prawnego, jeśli nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.
§ 13.Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu niezamieszkałego lokalu mieszkalnego, z
zastrzeżeniem § 10 ust. 1 i § 12, przysługuje osobom, które:
1) utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru i:
a) nie mają prawa do innego lokalu mieszkalnego,
b) spełniają kryterium dochodowe, określone w § 8 ust. 3;
2) zamieszkują w lokalach, w których występuje stan zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i
mienia – stwierdzony przez właściwy organ nadzoru budowlanego;
3) zamieszkują w budynkach przeznaczonych do rozbiórki;
4) uzyskały zgodę Rady Miejskiej w Golczewie na wynajęcie lokalu;
5) mają prawo do lokalu na podstawie na podstawie innych ustaw (np. nauczyciele – na
podstawie Karty Nauczyciela);
6) ubiegają się o zamianę lokalu z ważnych powodów zdrowotnych, w tym z tytułu
inwalidztwa i niepełnosprawności;
7) pozostają w trudniejszych warunkach mieszkaniowych i materialnych od pozostałych
osób starających się o najem lokalu.
Rozdział III
Warunki wynajmowania lokali socjalnych
§ 14. 1.W mieszkaniowym zasobie Gminy wydziela się część lokali z przeznaczeniem do
wynajmu jako lokale socjalne.

2.Liczba wydzielonych lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne
powinna w miarę możliwości odpowiadać bieżącym potrzebom mieszkaniowym.

§ 15.Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przysługuje osobom,
które:
1) utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru i:
a) nie mają prawa do innego lokalu mieszkalnego,
b) spełniają kryterium dochodowe, określone w § 6 ust. 1;
2) nie opłacają czynszu i innych świadczeń w wysokości ustalonej dla dotychczas
zajmowanego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy przez 6
miesięcy z uwagi osiągane dochody poniżej kryterium, o którym mowa w § 6 ust. 1, i
zgłosiły chęć zamiany na lokal socjalny;
3) nie posiadają prawa do jakiegokolwiek lokalu mieszkalnego a ponadto spełniają
kryterium dochodowe, o którym mowa w § 6 ust. 1;

4) nabyły prawo do takiego lokalu na podstawie wyroku sądowego.
§ 16. 1.Umowa najmu lokalu socjalnego może być zawarta na czas określony nie dłuższy
niż 36 miesięcy.

2.Umowę najmu lokalu socjalnego można po upływie oznaczonego w niej czasu
przedłużyć, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy.
Rozdział IV
Oddania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2
§ 17. 1.Lokal mieszkalny o powierzchni przekraczającej 80 m2 może być oddany w najem
po spełnieniu następujących warunków:
1) po zaspokojeniu potrzeb rodzin wielodzietnych ujętych na liście osób uprawnionych do
przydziału lokalu według odpowiedniej kategorii;
2) w drodze przetargu publicznego.
2.W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Burmistrz, w drodze zarządzenia:
1) podejmuje decyzję o oddaniu lokalu w najem;
2) określa położenie lokalu i jego wyposażenie w urządzenia techniczne;
3) ustala stawkę czynszu jako cenę wywoławczą.

3.Przetarg na najem lokalu przeprowadza komisja przetargowa powołana przez
Burmistrza w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Do czynności komisji stosuje się
odpowiednio przepisy dotyczące sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie
nieruchomości.
§ 18. 1.Umowę najmu z osobą wygrywającą przetarg zawiera się na czas nieoznaczony.
2.Pierwsza podwyżka czynszu, z wyjątkiem opłat niezależnych, może być dokonana po
upływie 12 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy najmu.
Rozdział V
Zamiana lokali
§ 19. 1.Zawarcie umowy najmu może nastąpić w drodze:
1) zamiany lokali wchodzących wyłącznie w skład mieszkaniowego zasobu Gminy;
2) zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i lokali nie
należących do tego zasobu.

2.Zamiany lokalu mieszkalnego można dokonać w następujących przypadkach:
1) przynajmniej jeden z najemców lokalu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie kwalifikuje się
do otrzymania dodatku mieszkaniowego ze względu na ponadnormatywną powierzchnię
zajmowanego lokalu w myśl odrębnych przepisów;
2) zamiana lokalu wynika z zamiaru zmiany miejsca zamieszkania najemcy lokalu
wchodzącego w mieszkaniowy zasób Gminy na obszar innej gminy; w takich
przypadkach najemca lokalu mieszkalnego położonego na obszarze innej gminy nie może
spełniać kryteriów wymaganych do otrzymania dodatku mieszkaniowego na podstawie
odrębnych przepisów;
3) o zmianę miejsca zamieszkania ubiega się najemca lokalu, o którym mowa w ust. 1
pkt 1:
a) z ważnych powodów zdrowotnych (np. jest inwalidą lub inną osobą niepełnosprawną);

b) z uwagi na zwiększenie liczby członków gospodarstwa domowego, w wyniku czego
na osobę przypada mniej niż 5 m2 powierzchni łącznej pokoi;
4) najemcy dotychczas zajmowanych lokali nie zalegają z płatnościami: warunek ten nie
dotyczy najemcy, któremu w wyniku zamiany zostanie przydzielony lokal socjalny.
§ 20. 1.Na warunkach określonych w niniejszym rozdziale Burmistrz wyraża zgodę na
zamianę lokali:
1) w oparciu o:
a) zgodne oświadczenia woli najemców na zamianę lokali będących dotychczas
przedmiotem najmu; najemcy lokali położonych w innej gminie do oświadczenia woli
zobowiązani są dołączyć informację o osiągniętym dochodzie, o którym mowa w § 2
pkt 9 lub
b) wnioski osób, które wyrażają chęć poprawy warunków mieszkaniowych, i
udokumentowany dochód powyżej kryterium wymienionego w § 8 ust. 3;
2) w wyniku inicjatywy własnej, zakończonej akceptacją stron (najemców lokali
wymienionych w § 19 ust. 1 pkt 1).
2.Pierwszeństwo zamiany lokali przysługuje najemcom lokali położonych na obszarze
gminy Golczewo.

3.Oddanie lokalu w najem w wyniku dokonanej zamiany następuje na czas nieoznaczony.
Rozdział VI
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem
§ 21. 1.Wnioski o najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
przyjmuje, rozpatruje i kwalifikuje Burmistrz.
2.Rozpatrzeniu podlegają wszystkie wnioski i dołączone do nich dokumenty, złożone do
dnia 31 marca każdego roku, z zastrzeżeniem § 29.
§ 22. 1.W terminie do 30 kwietnia każdego roku Burmistrz w projektach list umieszcza
osoby, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i zakwalifikowane do tego etapu, z
zastrzeżeniem § 29 pkt 2.

2.O kolejności umieszczenia osób ubiegających się o najem lokalu na liście danej
kategorii, z zastrzeżeniem § 13 i 15, decydują:
1) wysokość dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego;
2) warunki mieszkaniowe;
3) stan techniczny lokalu (budynku);
4) inne (np. stan zdrowotny, wiek).
§ 23. 1.Projekty list, o których mowa w § 22 ust. 1, Burmistrz podaje do publicznej
wiadomości (poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golczewie) na
okres 30 dni wraz z informacją o terminie i miejscu składania uwag i zastrzeżeń.

2.Uwagi i zastrzeżenia Burmistrz rozpatruje w terminie 14 dni licząc od dnia, o którym
mowa w ust. 1. W ciągu następnych 14 dni Burmistrz (na okres 30 dni, w sposób określony jak
w ust. 1) podaje do publicznej wiadomości ostateczną listę osób, według której będą zawierane
kolejno umowy najmu.

3.Umieszczenie osoby na liście ostatecznej nie jest jednoznaczne z przydzieleniem
konkretnego lokalu oraz nie zobowiązuje Gminy do zapewnienia go w określonym terminie.
§ 24.Ilość osób umieszczonych w projektach list i na ostatecznych listach, o których
mowa w § 23, winna odzwierciedlać dotychczasowe zmiany w zakresie najmu lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i jej możliwości w zaspokajaniu potrzeb
osób oczekujących na zawarcie umowy najmu.
§ 25.Osoba, która złożyła wymagane wnioski wraz z dokumentami a nie została
umieszczona w projekcie listy (na liście ostatecznej), może w każdym czasie sprawdzić sposób
rozpatrzenia wniosku na stanowisku pracy w Urzędzie Miejskim w Golczewie wskazanym
przez Burmistrza.
§ 26.Osoby:
1) które bezzasadnie odmawiają przyjęcia wskazanego lokalu lub
2) których status, po dniu podania listy ostatecznej do publicznej wiadomości uległ zmianie,
powodując niespełnienie warunków określonych w uchwale
- decyzją Burmistrza zostają skreślone z listy.
§ 27. 1.Przed zawarciem umowy najmu Burmistrz obowiązany jest sprawdzić, czy nadal
istnieją warunki uzasadniające oddanie w najem lokalu danej osobie umieszczonej na liście
ostatecznej.
2.Nie zawiera się umowy najmu z osobą, która przebywa w ośrodku odosobnienia.
Rozdział VII
Przepisy końcowe

§ 28.Sprawy o przydział lokali mieszkalnych wszczęte i niezakończone do dnia wejścia
w życie niniejszej uchwały prowadzi się na podstawie jej przepisów.

§ 29.Ustala się następujący tryb rozpatrywania i załatwiania w 2005 r. wniosków o najem
lokali, złożonych do dnia 15 maja 2005 r.:
1) rozpatrzenie złożonych wniosków – do dnia 30 czerwca;
2) sporządzenie projektów list według kategorii – do dnia 31 lipca;
3) podanie projektów list do publicznej wiadomości – do dnia 31 sierpnia;
4) rozpatrzenie uwag i zastrzeżeń – do dnia 14 września;
5) wywieszenie list ostatecznych według kategorii – do dnia 28 września.
§ 30.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Golczewa.

§ 31.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Pordąb

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/143/05
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 31 marca.2005 r.

WNIOSEK
o najem lokalu mieszkalnego
1. Wnioskodawca:
_______________________________________________________________________
(imię i nazwisko)

2. Adres zamieszkania:
___________________________________________________________________________
(miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)

3. Nazwa i siedziba zarządcy domu _____________________________________________
4. Głównym najemcą, właścicielem lokalu, w którym zamieszkuje jest:
___________________________________________________________________________
(imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa)

5. Zajmowane mieszkanie jest lokalem gminnym, spółdzielczym, zakładowym, stanowi
własność osób fizycznych:___________________________________________________

6. Lokal obejmuje powierzchnię użytkową __________ m2, w tym powierzchnia pokoi
_________ m2; składa się z następujących pomieszczeń ___________________________
___________________________________________________________________________
7. Liczba osób w gospodarstwie domowym _________________
8. W lokalu mieszkam od roku ___________________
9. Stan techniczny lokalu (budynku) _____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10. Stwierdzam zgodność warunków zamieszkania wnioskodawcy
_________________________________
(pieczątka i podpis administratora, właściciela domu)

-210. Uzasadnienie wniosku o najem _______________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego potwierdzam
wiarygodność zawartych danych oraz oświadczam, że nie posiadam tytułu prawnego do lokalu
mieszkalnego.
W przypadku zmiany powyższych danych wnioskodawca jest zobowiązany zawiadomić o tym
fakcie Burmistrza Golczewa w terminie czternastu dni od daty ich zaistnienia.
_______________________________________
(data)

____________________________
(podpis wnioskodawcy)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/143/05
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 31 marca.2005 r.

DEKLARACJA O DOCHODACH
1. Wnioskodawca:
________________________________________________________________________
(imię i nazwisko)

2. Adres zamieszkania:
________________________________________________________________________
(miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)

3. Wysokość uzyskiwanych dochodów wnioskodawcy i osób objętych wnioskiem o najem:
L.p.

Nazwisko i imię

1.

Rok
urodzenia

Stopień
pokrewieństwa

Średni dochód*
z okresu ostatnich
3 miesięcy

wnioskodawca

2.
3.
4.
5.
6.
Ogółem średni dochód
Przeciętny dochód na członka rodziny wynosi _________________ zł.
Dochody należy potwierdzić odpowiednim poświadczeniem.
______________________
(data i podpis wnioskodawcy)

*Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek za
ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie
ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, okresowych z opieki
społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku
mieszkaniowego.
Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach
przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art.18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.
U. z 1993 r. Nr 94, poz.431, z późn. zm.).

W przypadku zmiany powyższych danych wnioskodawca jest zobowiązany zawiadomić o tym fakcie Burmistrza
Golczewa w terminie czternastu dni od daty ich zaistnienia.
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/143/05
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 31 marca 2005 r.

WNIOSEK
o obniżenie stawki czynszu
1. Wnioskodawca:
___________________________________________________________________________
(imię i nazwisko)

2. Adres zamieszkania:
___________________________________________________________________________
(miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)

3. Liczba osób w gospodarstwie domowym _________________

DEKLARACJA O DOCHODACH
Wysokość uzyskiwanych dochodów wnioskodawcy i osób objętych wnioskiem o najem:

L.p.

Nazwisko i imię

1.

Rok
urodzenia

Stopień
pokrewieństwa

Średni dochód*
z okresu ostatnich
3 miesięcy

wnioskodawca

2.
3.
4.
5.
6.
Ogółem średni dochód

Przeciętny dochód na członka rodziny wynosi _________________ zł.
Dochody należy potwierdzić odpowiednim poświadczeniem.

_____________________________
(data)

________________________________
(podpis wnioskodawcy)

-2*Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek za ubezpieczenie emerytalne i
rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do
kosztów uzyskania przychodu.
Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, okresowych z opieki społecznej, jednorazowych
świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.
Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego
dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art.18 ustawy z
dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.).
W przypadku zmiany powyższych danych wnioskodawca jest zobowiązany zawiadomić o tym fakcie Burmistrza Golczewa w terminie
czternastu dni od daty ich zaistnienia.

