
 

 

UCHWAŁA NR XVII/205/20 

RADY MIEJSKIEJ BRZEGU 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brzeg 

Na podstawie 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, poz. 1309) oraz  

w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  

poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571) Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brzeg 

w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu. 

§ 3. Traci moc uchwała nr VII/44/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie: zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brzeg. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

  

 Wiceprzewodniczący  

Rady Miejskiej Brzegu 

 

Dariusz Socha 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 12 marca 2020 r.

Poz. 916



Załącznik  

do uchwały nr XVII/205/20 

Rady Miejskiej Brzegu 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO 

ZASOBU GMINY BRZEG 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1.1. Uchwała ma zastosowanie do lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Brzeg, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz reguluje zasady ich wynajmowania. 

2. Gmina na zasadach i w przypadkach określonych w ustawie zapewnia lokale na czas nieoznaczony, 

lokale w ramach najmu socjalnego lokalu, lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe osób  

o niskich dochodach. 

§ 2.1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Brzeg; 

2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego; 

3) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę; 

4) dochodzie – należy przez to rozumieć dochód, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r.  

o dodatkach mieszkaniowych; 

5) powierzchni mieszkalnej – należy przez to rozumieć sumę powierzchni pokoi w lokalu, z którego 

wnioskodawca ubiega się o najem; 

6) najniższej emeryturze – należy przez to rozumieć aktualną kwotę najniższej emerytury ogłoszonej przez 

Prezesa ZUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 

7) niepełnosprawności – należy przez to rozumieć niepełnosprawność zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

8) członkach wspólnoty samorządowej – należy przez to rozumieć osoby, które miejsce swojego zamieszkania 

wskazują na adres lokalu mieszkalnego, położonego na terenie Gminy Brzeg, w którym jednocześnie 

centralizują swoje potrzeby życiowe, prowadzą gospodarstwa domowe i mają zamiar stałego pobytu; 

9) kryteriach dochodowych – należy przez to rozumieć: 

a) dla osób pozostających w niedostatku - udokumentowany średni miesięczny dochód przypadający 

na członka gospodarstwa domowego, z okresu trzech ostatnich miesięcy poprzedzających dzień złożenia 

wniosku o przyznanie lokalu na najem socjalny, 

b) dla osób o niskich dochodach - udokumentowany średni miesięczny dochód przypadający na członka 

gospodarstwa domowego, z okresu trzech ostatnich miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku  

o przyznanie lokalu mieszkalnego i zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony. 

2. Za osoby uprawnione do najmu lokalu mieszkalnego, uznaje się członków wspólnoty samorządowej, 

niemających tytułu prawnego do innego lokalu, spełniających kryterium dochodowe określone niniejszą uchwałą. 

3. Nie jest członkiem wspólnoty samorządowej osoba osadzona w Zakładzie Karnym w Brzegu, która 

zamieszkiwała przed osadzeniem poza Gminą Brzeg. 

4. Przedmiotem najmu są lokale mieszkalne, w tym: 

1) lokale z umową najmu socjalnego lokalu; 

2) lokale z umową na czas nieoznaczony; 
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3) lokale zamienne. 

5. Lokale mieszkalne mogą być przeznaczone innym jednostkom organizacyjnym miasta na realizację 

zadań wynikających z odrębnych przepisów. 

Rozdział 2 

Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lub podnajem lokalu  

na czas nieoznaczony i najem socjalny lokalu oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego 

uzasadniająca stosowanie obniżek czynszu 

§ 3.1. Wysokość miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego, uzasadniająca oddanie w najem lub 

podnajem lokalu z umową na czas nieoznaczony, nie może przekraczać: 

1) 225% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym; 

2) 175% najniżej emerytury na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. 

2. Wysokość miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego, uzasadniająca oddanie w najem socjalny 

lokalu nie może przekraczać: 

1) 100% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym; 

2) 75% najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. 

3. Na wniosek najemcy stosuje się obniżkę czynszu lokalu wynajętego na czas nieoznaczony o 20%  

z uwzględnieniem wysokości dochodu gospodarstwa domowego, przy czym: 

1) dla gospodarstw wieloosobowych dochód gospodarstwa domowego nie może przekraczać 100% najniższej 

emerytury; 

2) dla gospodarstw jednoosobowych dochód gospodarstwa domowego nie może przekraczać 125% najniższej 

emerytury. 

4. Kryteria dochodowe nie dotyczą osób które: 

1) są uprawnione do lokalu zamiennego; 

2) nabyły uprawnienia do najmu socjalnego lokalu na mocy prawomocnego orzeczenia sądu; 

3) wystąpiły z wnioskiem o dokonanie zamiany na zasadach określonych w § 6; 

4) wystąpiły z wnioskiem o przywrócenie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na zasadach określonych 

w § 11, § 13, § 14. 

Rozdział 3 

Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy 

§ 4. W celu poprawy warunków mieszkaniowych lokale z mieszkaniowego zasobu gminy mogą być 

wynajmowane osobom pozostającym w trudnych warunkach mieszkaniowych, kwalifikujących wnioskodawcę 

do ich poprawy, przez które rozumie się sytuację w której: 

1) powierzchnia mieszkalna przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy jest mniejsza niż 6m2 

przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; 

2) powierzchnia mieszkalna w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego jest mniejsza niż 10m2 

przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. 

Rozdział 4 

Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu  

na czas nieoznaczony i umowy najmu socjalnego lokalu 

§ 5. 1. W pierwszej kolejności propozycje lokalu mieszkalnego kierowane są do gospodarstw domowych 

uzyskujących pierwszeństwo z tytułu spełnienia co najmniej jednego z poniższych warunków: 

1) zamieszkują w warunkach kwalifikujących do poprawy określonych w § 4; 

2) pozostają w związku z warunkami mieszkaniowymi w trudnej sytuacji rodzinnej ze względu  

na niepełnosprawność wnioskodawcy lub innej osoby uprawnionej do wspólnego zamieszkiwania; 
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3) istnieje przemoc w rodzinie udokumentowana w szczególności prawomocnym orzeczeniem sądowym skazującym 

sprawcę za przestępstwo przeciwko rodzinie, bądź objęciem rodziny procedurą tzw. „Niebieskiej Karty”; 

4) opuszczą po osiągnięciu pełnoletniości placówkę opiekuńczo- wychowawczą lub pieczę zastępczą, pod 

warunkiem, że przed umieszczeniem w tej placówce zamieszkiwały na terenie gminy i zwrócą się  

z wnioskiem o najem lokalu w okresie do 3 lat od dnia uzyskania pełnoletniości; 

5) utraciły mieszkanie wskutek katastrofy budowlanej, pożaru lub klęski żywiołowej. 

2. W przypadku spełnienia łącznie kilku przesłanek określonych w ust. 1 po dostosowaniu powierzchni 

lokalu do liczby osób w rodzinie, o kolejności przydziału, decyduje liczba uzyskanych pierwszeństw. 

3. W przypadku takiej samej liczby uzyskanych pierwszeństw, po dostosowaniu powierzchni lokalu  

do liczby osób w rodzinie, decyduje data złożenia wniosku. 

4. W pierwszej kolejności lokale w budynkach mieszkalnych usytuowane do pierwszego piętra włącznie, 

kierowane są do osób z orzeczoną niepełnosprawnością. 

5. Nie korzystają z prawa pierwszeństwa zawarcia umowy najmu: 

1) osoby, które utraciły tytuł prawny do lokalu, należącego do mieszkaniowego zasobu gminy na skutek 

wypowiedzenia umowy najmu; 

2) osoby, które sprzedały swój dotychczasowy lokal. 

Rozdział 5 

Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy  

oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu  

a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach 

§ 6.1. W ramach mieszkaniowego zasobu gminy mogą być dokonywane zamiany lokali. 

2. Zamiany z inicjatywy najemcy możliwe są jeżeli zostanie spełniony jeden z poniższych warunków: 

1) celem jest zamiana na lokal o mniejszej powierzchni; 

2) celem jest uzasadniona poprawa warunków mieszkaniowych poprzez zamianę na lokal o większej 

powierzchni lub niższej kondygnacji; 

3) najemcy co najmniej dwóch lokali wyrażą chęć dokonania zamiany wzajemnej. 

3. Zamiany z inicjatywy gminy możliwe są gdy: 

1) zamiana pozwoli uniknąć powiększenia zaległości czynszowych oraz umożliwi regularne wpłaty zobowiązań; 

2) zamiana inicjowana jest ze względu na stan zdrowia i niepełnosprawność występująca w gospodarstwie 

domowym; 

3) zamiana jest celowa w szczególności ze względu na likwidację lokali niesamodzielnych lub usytuowanie 

lokali w budynkach przeznaczonych do sprzedaży, rozbiórki lub remontu. 

4. Z mieszkaniowego zasobu gminy mogą być dokonywane zamiany lokali na lokale pozostające także  

w innych zasobach, jeżeli strony zainteresowane zamianą posiadają tytuł prawny do zajmowanych lokali,  

a także udokumentowaną zgodę właścicieli do zamiany tych lokali. 

Rozdział 6 

Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony 

i najem socjalny lokali oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej 

§ 7. Najem socjalny lokali dla osób pozostających w niedostatku:  

1. Najem socjalny lokali, może zostać zawarty z osobami, które są członkami wspólnoty samorządowej 

gminy, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu i znalazły się w niedostatku. 

2. Gmina w każdym roku tworzy listę osób zakwalifikowanych do najmu socjalnego lokalu. 

3. Lokale z umową najmu socjalnego, wynajmowane są na czas oznaczony. 

4. Umowa najmu socjalnego zostaje przedłużona na wniosek najemcy na kolejne lata, jeżeli najemca 

ubiegający się o przedłużenie umowy nadal znajduje się w niedostatku. 
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5. Propozycje przydziału lokalu następują poprzez dostosowanie proponowanego lokalu do struktury 

rodziny pod względem powierzchni, kondygnacji, z uwzględnieniem pierwszeństwa i kolejności osób 

umieszczonych na listach. 

6. Gmina realizując listę, o której mowa w ust. 2 składa wnioskodawcy do trzech propozycji lokali. 

7. Nieprzyjęcie przez osoby umieszczone na liście żadnej z trzech propozycji skutkuje odstąpieniem  

od realizacji wniosku i wykreśleniem z listy. 

§ 8. Lokale na czas nieoznaczony, przeznaczone dla osób o niskich dochodach. 

1. Gmina w każdym roku tworzy listę osób zakwalifikowanych do najmu lokali z umową na czas 

nieoznaczony w tym lokali do remontu wykonywanego we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy. 

2. O zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony, mogą ubiegać się osoby, które: 

a) nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu, 

b) są członkami wspólnoty samorządowej gminy, 

c) osiągają dochody nieprzewyższające wysokości określonej w uchwale w § 3 ust. 1 pkt 1, jednak nie 

niższe niż określone w § 3 ust. 1 pkt 2. 

3. Wnioskodawca, który składa wniosek o najem lokalu na czas nieoznaczony zobowiązany jest wykazać 

fakt uzyskiwania dochodu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 poprzez złożenie stosownych zaświadczeń. 

4. Jeżeli w wyniku weryfikacji wniosku mieszkaniowego okaże się, że wnioskodawca osiąga dochód niższy 

niż określony w § 3 ust. 1 pkt 2 zostaje on wykreślony z listy i może ubiegać się o wpis na listę osób 

uprawnionych do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu. 

5. Gmina przeznacza wolne lokale do remontu na koszt najemcy. 

6. Wykaz lokali do remontu podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń 

w Urzędzie Miasta i Zarządzie Nieruchomości Miejskich oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej, określając: adres lokalu, jego powierzchnię oraz termin oglądania lokalu i składania ofert. 

7. Wykonanie remontu oraz sposób rozliczenia poczynionych nakładów odbywa się na zasadach 

określonych odrębną umową. 

8. Po wykonaniu remontu zostaje zawarta umowa najmu. 

§ 9.1. Wpis na listy osób zakwalifikowanych do najmu lokalu o którym mowa w § 7 i § 8 każdorazowo 

poprzedza złożenie wniosku o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych niniejszą uchwała. Wzór wniosku o najem określa 

Burmistrz w drodze zarządzenia. 

2. Gmina realizując listy, o których mowa w § 7 ust. 2 i § 8 ust. 1 składa propozycje przydziału lokalu, 

dostosowując jego powierzchnię do liczby osób w rodzinie, jak również uwzględnia kondygnację, 

pierwszeństwo i kolejność osób umieszczonych na listach. 

3. Zawarcie umowy najmu poprzedza każdorazowo weryfikacja danych wnioskodawcy pod kątem 

spełniania kryteriów określonych uchwałą jak również złożenia stosownych oświadczeń i deklaracji. 

4. Listy osób zakwalifikowanych do najmu zawierają liczby porządkowe, datę złożenia wniosku oraz 

imiona i nazwiska osób, z którymi może być zawarta umowa najmu. 

5. Listy osób zakwalifikowanych do najmu, podaje się w terminie do 15 marca każdego roku 

kalendarzowego do publicznej wiadomości, poprzez ich umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta  

i Zarządzie Nieruchomości Miejskich oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. 

6. Dopuszcza się uzupełnianie list o których mowa w § 7 ust. 2 i § 8 ust. 1 po upływie terminu ich 

sporządzania w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. 

7. Listy osób zakwalifikowanych do najmu lokalu tracą ważność z upływem roku kalendarzowego, na który 

zostały sporządzone. Niezałatwione wnioski osób wpisanych na listy w poprzednim roku podlegają ponownej 

weryfikacji pod względem spełnienia kryteriów wymaganych niniejszą uchwałą. 
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8. Wnioski o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy składane są do 31 grudnia danego roku. 

Społeczna Komisja Mieszkaniowa opiniuje formularze oraz listy osób zakwalifikowanych do najmu lokalu  

do 1 marca następnego roku. Zaopiniowane listy przekazywane są Burmistrzowi. 

§ 10.1. Społeczną kontrolę nad trybem rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem sprawuje Społeczna 

Komisja Mieszkaniowa na zasadach określonych niniejszą uchwałą. 

2. Społeczną Komisję Mieszkaniową powołuje Rada Miejska, która jednocześnie określa jej skład 

osobowy, wyznacza Przewodniczącego oraz ustala regulamin działania. 

3. Do zadań Społecznej Komisji Mieszkaniowej należy: 

1) opiniowanie nowych wniosków i ankiet weryfikacyjnych osób ubiegających się o wpis na listę uprawnionych  

do zawarcia umowy najmu; 

2) opiniowanie zasadności zmian kolejności osób na liście; 

3) kontrola prawidłowości umieszczenia osób na listach; 

4) opiniowanie odwołań, skarg i wniosków osób ubiegających się o przydział lokalu. 

4. Wnioski osób o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy składane są do 31 grudnia każdego roku. 

Społeczna Komisja Mieszkaniowa opiniuje wnioski oraz kontroluje prawidłowość umieszczenia osób na listach 

zakwalifikowanych do najmu lokalu do dnia 1 marca następnego roku. 

Rozdział 7 

Zasady postępowania w stosunku do osób, które nie wstąpiły w stosunek najmu po śmierci najemcy  

albo pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę 

§ 11. Z osobami, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu w którego najem  

nie wstąpiły po śmierci najemcy w trybie art. 691 Kodeksu cywilnego, ustala się następujące zasady: 

1. W przypadku opuszczenia lokalu przez najemcę i pozostawienia w nim osób zamieszkujących wspólnie 

z najemcą uprawnionymi do zawarcia umowy najmu są zstępni, wstępni, osoby przysposabiające, 

przysposobione i powinowaci w pierwszej linii pod warunkiem, że osoby te: 

a) zamieszkiwały w lokalu z najemcą nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat przed datą opuszczenia 

lokalu przez najemcę, 

b) zostały zgłoszone wynajmującemu do naliczenia opłat związanych z eksploatacją lokalu. 

2. Zawarcie umowy najmu w oparciu o przepis ust. 1 uwarunkowane jest złożeniem oświadczenia  

o rezygnacji z najmu lokalu przez najemcę, który opuścił lokal. 

3. W przypadku śmierci najemcy i pozostania w lokalu osób zamieszkujących wspólnie z najemcą, 

uprawnionymi do zawarcia umowy najmu jest pełnoletnie rodzeństwo najemcy, powinowaci w pierwszej linii 

wobec zmarłego najemcy oraz wnukowie najemcy pod warunkiem, że osoby te: 

a) zamieszkiwały w lokalu z najemcą nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat do chwili śmierci najemcy, 

b) zostały zgłoszone wynajmującemu do naliczenia opłat związanych z eksploatacją lokalu. 

§ 12.1. Osoby, z którymi nie zawarto umowy najmu lokalu na podstawie § 11 wzywa się do opróżnienia 

lokalu zajmowanego bez tytułu prawnego. 

2. Jeżeli lokal nie zostanie opróżniony w terminie wskazanym w wezwaniu wszczyna się postępowanie 

sądowe o eksmisję. 

Rozdział 8 

Inne przypadki zawarcia umowy najmu 

§ 13. Na wniosek osoby, której wcześniej wypowiedziano umowę, gdy przyczyną rozwiązania stosunku 

prawnego było zadłużenie, dopuszcza się ponowne zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub 

umowę najmu socjalnego lokalu, której przedmiotem będzie ten sam lub inny lokal, jeżeli zadłużenie zostanie 

spłacone lub jest realizowane porozumienie dotyczące spłaty zadłużenia. 
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§ 14. Na wniosek najemcy lokalu, w którym niektóre pomieszczenia przeznaczone są do używania z innym 

najemcą, można zawrzeć umowę najmu na zwolnione przez innego najemcę części lokalu, jeżeli jest  

to uzasadnione racjonalnym gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy. 

§ 15. Z osobą, z którą jest zawarta umowa najmu socjalnego lokalu, po upływie okresu najmu, 

niespełniającą kryterium wskazanego w § 4 pkt 2, a spełniającą jednocześnie warunki określone w § 4 pkt 1 

może zostać zawarta umowa najmu na czas nieoznaczony dotychczas zajmowanego lokalu lub gmina może na 

zasadzie wzajemnego porozumienia stron wskazać inny lokal w którym osoba ta wykona remont we własnym 

zakresie i na własny koszt. 

Rozdział 9 

Warunki jakie musi spełniać lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych,  

z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności 

§ 16.1. Lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych określa się z uwzględnieniem rzeczywistych 

potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności. Dostosowanie lokalu nastąpi po konsultacji z osobą 

niepełnosprawną. 

2. Lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych musi uwzględniać rodzaj niepełnosprawności i dawać 

możliwość swobodnego wykonywania wszystkich czynności, które są niezbędne w trakcie korzystania z lokalu. 

3. Do podstawowych warunków wymaganych dla każdego lokalu przeznaczonego dla osoby niepełnosprawnej 

zalicza się: 

1) usytuowanie lokalu mieszkalnego do pierwszego piętra włącznie; 

2) brak różnic wysokościowych w poziomach ciągów komunikacyjnych; 

3) brak progów. 

4. Lokal spełnia warunki dla osób niepełnosprawnych poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego 

jeżeli usytuowany jest w budynku bez barier architektonicznych, przystosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065). 

5. Lokal będzie uwzględniać powierzchnię wynikającą z potrzeby zamieszkiwania z osobami sprawującymi 

nad nim opiekę – w przypadku osób wymagających stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innych osób,  

w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, potwierdzonej orzeczeniem 

odpowiedniego organu zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.). 

Rozdział 10 

Zasady przeznaczania lokali na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego 

§ 17.1. Określa się zasady przeznaczania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Brzeg na wykonywanie innych zadań jednostek samorządu terytorialnego. 

2. Gmina może przeznaczać na wykonywanie innych zadań jednostek samorządu terytorialnego 

realizowanych na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) oraz ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.), wolne lokale mieszkalne usytuowane w budynkach 

stanowiących 100% własność Gminy Brzeg. 

3. Przeznaczenie lokalu następuje na wniosek MOPS w Brzegu skierowanego do Burmistrza. 

4. Wskazanie lokalu następuje niezwłocznie z chwilą pozyskania odpowiedniego mieszkania. 

Rozdział 11 

Postanowienia końcowe 

§ 18. Do wykonywania czynności wynikających z niniejszej uchwały Burmistrz Brzegu może upoważnić 

Dyrektora Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu. 

§ 19. Do spraw wszczętych, a niezakończonych skierowaniem do najmu lokalu w dniu wejścia w życie 

niniejszej uchwały, stosuje się przepisy niniejszej uchwały. 
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