
Wynajem lokalu mieszkalnego lub socjalnego
Wymagane wnioski

wniosek o przydział mieszkania
Wymagane załączniki 

W zależności od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy do podania należy dołączyć sentencję wyroku sądowego rozwiązującego małżeństwo, umowę najmu lokalu, dokumenty potwierdzające inwalidztwo, w przypadku rozwodu - wyrok stwierdzający sposób korzystania ze wspólnego mieszkania, lub inne dokumenty wynikające z indywidualnej sytuacji wnioskodawcy.
III. Dokumenty do wglądu
	W przypadku składania kserokopii dokumentów przedkłada się do wglądu oryginały

IV. Opłaty
	brak

V. Forma złożenia wniosku:

Osobiście lub pocztą
V. Termin załatwienia sprawy
Złożone wnioski podlegają zaopiniowaniu przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, powołaną przez Burmistrza Miasta, pozytywnie zaopiniowane wnioski  po zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta, zostają wpisane na listę oczekujących na przydział lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony i lokali socjalnych. Lista ta znajduje się 
w Wydziale ds. Organizacji i Logistyki oraz Gospodarki Lokalowej.
Listy osób uprawnionych sporządza się w terminie do 31 marca każdego roku. Umieszczenie danej osoby na liście nie stanowi zobowiązania Miasta Kalety do zawarcia z nią umowy najmu w danym roku.
Osoby ujęte na liście mają obowiązek aktualizowania informacji zawartych we wnioskach, a dotyczących 
w szczególności zmiany struktury rodziny, zmiany adresu zamieszkania oraz w terminie do końca grudnia każdego roku, dostarczenia zaświadczenia o aktualnych dochodach. W przypadku niedokonania aktualizacji wniosku osoby umieszone na liście mogą zostać z niej skreślone.

VI. Miejsce złożenia wniosku
	Sekretariat Urzędu Miejskiego (pokój Nr 22); Kalety, Żwirki i Wigury 2. 

VII. Komorka organizacyjna załatwiająca sprawę 

	Wydział ds. Organizacji i Logistyki oraz Gospodarki Komunalnej. 

VIII. Tryb odwoławczy
	Nie przysługuje


IX. Podstawa Prawna
Uchwała Nr 48/VI/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kalety
	art. 21 ust. 1 pkt 2, ust 3 oraz art. 14 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 31 poz. 266 z 2005 r. z późn. zm.).
XI. Dodatkowe informacje:

O najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kalety mogą ubiegać się osoby pełnoletnie, spełniające następujące warunki:
- nieposiadające tytułu prawnego do innego lokalu, budynku lub jego części (dotyczy 
to wnioskodawcy, jego małżonka i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym),
- zamieszkujące w lokalach, w których na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej lub zamieszkujące w lokalu nie spełniającym warunków technicznych dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt stały ludzi,
- osiągające średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o najem, nie przekraczający 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym.

O najem lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kalety mogą ubiegać się osoby pełnoletnie, spełniające następujące warunki:
- nieposiadające tytułu prawnego do innego lokalu, budynku lub jego części (dotyczy to wnioskodawcy, jego małżonka i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym),
- zamieszkujące w lokalach, w których na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej lub zamieszkujące w lokalu nie spełniającym warunków technicznych dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt stały ludzi.
- osiągające średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o najem, nie przekraczający 70% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 90% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym.
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na 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 do sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej oraz jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

Pierwszeństwo najmu lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy przysługuje osobom, które:
- pozbawione zostały mieszkań wskutek klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innego zdarzenia losowego,
- posiadają tytuł prawny do zamieszkiwania w budynku podlegającym rozbiórce bądź w budynku, w którym zachodzi konieczność opróżnienia lokalu z powodu przeprowadzenia remontu związanego z zagrożeniem bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
- opuściły dom dziecka w związku z uzyskaniem pełnoletności,
- pozostają w wyjątkowo trudnej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej lub społecznej z powodu  niepełnosprawności lub ciężkiej i przewlekłej choroby wnioskodawcy lub członka jego  gospodarstwa domowego lub z powodu występowania przemocy lub innej patologii w rodzinie.
Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przysługuje osobom, które:
- nabyły prawo do takiego lokalu na podstawie orzeczenia sądowego,
- zamieszkują w pomieszczeniach nie nadających się na stały pobyt ludzi.


 

