
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/255/2012 

RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH 

z dnia 29 sierpnia 2012 r. 

zmieniająca uchwałę nr XI/91/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie 

zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Miejskiej Suwałki  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,  

poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  

Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17,  

poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, 

poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142  

i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,  

Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567), art. 20 ust. 3 i 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,  Nr 69, poz. 626; z 2006 r. Nr 86, poz. 602 , Nr 94,. 657, Nr 167, poz. 1193, 

Nr 249, poz. 1833; z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218; z 2010 r. Nr 3, poz. 13; z 2011 r. Nr 224, 

poz. 1342) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:  

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XI/91/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 czerwca 2011 r. 

w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Miejskiej Suwałki (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2011 r. Nr 197, poz. 2404) wprowadza 

się następujące zmiany:  

1) w § 1 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:  

„4a) tymczasowym pomieszczeniu - oznacza to pomieszczenie należące do zasobu mieszkaniowego 

Gminy zakwalifikowane jako tymczasowe pomieszczenie w rozumieniu ustawy;” 

2) w § 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:  

„7) lokalu wolnym - oznacza to lokal opróżniony, do którego żadna osoba, oprócz właściciela, nie 

posiada tytułu prawnego;” 

3) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) nieprzekraczające 200 procent najniższej emerytury w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 

i 150 procent w przypadku gospodarstwa wieloosobowego, jeżeli wśród członków gospodarstwa 

domowego zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania jest osoba z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności.”; 
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4) w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. Poprawa warunków mieszkaniowych może być poprzedzona zawarciem umowy, w której Gmina 

ustali termin wykonania eksmisji z lokalu, a osoba zainteresowana poprawą warunków mieszkaniowych 

zobowiąże się pokryć koszty eksmisji i co najmniej 50 % wysokości zadłużenia.”; 

5) w § 12 ust.1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Zakwalifikowania lokalu na lokal socjalny oraz przekwalifikowania lokalu socjalnego na lokal 

dokonuje Prezydent Miasta Suwałk na wniosek dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych.”; 

6) w § 14 dodaje się ust. 3 i ust. 4 w brzmieniu:  

„3. Najemcy lokali socjalnych po spełnieniu kryterium dochodowego określonego w § 4 niniejszej 

uchwały, mogą dokonywać wzajemnej zamiany za zgodą dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych.  

4. Do zamiany lokalu socjalnego na lokal może dojść, gdy najemca posiada tytuł prawny i spełnia 

kryterium dochodowe określone w § 2 niniejszej uchwały po uzyskaniu opinii Społecznej Komisji 

Mieszkaniowej.”; 

7) w § 18 dotychczasowe brzmienie oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:  

„2. Zmiany określone w ust. 1 dotyczą wyłącznie lokali znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej 

Suwałki.”; 

8) w § 22 ust. 7 otrzymuje brzmienie:  

„7. Osoby z listy rocznej i listy rezerwowej, z którymi nie zostanie zawarta umowa najmu lokalu 

w trakcie obowiązywania listy, umieszczane są na kolejnej liście rocznej.”; 

9) w § 24 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:  

„4. Lokal o którym mowa w ust. 1, może być ponownie wynajęty osobom, które wstąpiłyby w stosunek 

najmu po byłym najemcy, gdyby najem trwał nadal po uzyskaniu opinii Społecznej Komisji 

Mieszkaniowej pod warunkiem:  

1) wyrażenia zgody przez byłego najemcę,  

2) spłaty całego zadłużenia dotyczącego tego lokalu,  

3) ujęciu byłego najemcy jako osoby uprawnionej do wspólnego zamieszkiwania w tym lokalu.”; 

10) w § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. W zasobie mieszkaniowym Gminy wydziela się do 10 lokali mieszkalnych przeznaczonych do 

wynajmowania na czas trwania stosunku pracy, nie dłużej jednak niż 5 lat. Wynajęcie tych lokali  

nie podlega opiniowaniu przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.”; 

11) w § 25 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

„5. O wynajęciu lokalu decyduje Prezydent Miasta Suwałk w formie zarządzenia, wskazując konkretny 

lokal i najemcę.”; 

12) w § 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy jest wpłacenie przez 

najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach 

Andrzej Paweł Chuchnowski 
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