
Przydział lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Mysłowice
o powierzchni pow. 80 m  ²  

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego  (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 611 z późniejszymi zmianami);

-  Uchwała  nr  XLVI/677/21  Rady  Miasta  Mysłowice  z  dnia  30  września  2021r.  w  sprawie  ,,Zasad
wynajmowania lokali wchodzących  w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Mysłowice’’
( Dz. Urzęd. Woj. Śl. z 2021r. poz. 6470;

- Zarządzenie nr 585/21 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie wprowadzenia
wzorów formularzy obowiązujących w sprawach:
-  o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta Mysłowice wraz z  informacją – dane
o  aktualnie  zajmowanym  lokalu,  stanowiącą  załącznik  nr  1  do  wniosku,  zaświadczeniem  o  dochodach
ze stosunku pracy, stanowiącym załącznik nr 2 do wniosku, oświadczeniem o dochodzie niepodlegającym
opodatkowaniu  podatkiem  dochodowym,  stanowiącym  załącznik  nr  3  do  wniosku,  oświadczeniem
o  nieuzyskiwaniu  dochodów,   stanowiącym  załącznik  nr  4  do  wniosku,  oświadczeniem  majątkowym,
stanowiącym załącznik nr 5 do wniosku,
-   o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego o powierzchni powyżej 80 m² z zasobu Miasta Mysłowice,
-   o zamianę lokalu mieszkalnego  z zasobu Miasta Mysłowice.

Lokale  o  powierzchni  użytkowej  przekraczającej  80  m2,  które  nie  zostały  wynajęte  w celu  zaspokojenia
potrzeb mieszkaniowych osób, których wniosek o najem lokalu z  mieszkaniowego zasobu Miasta został
przyjęty do realizacji oddawane są w najem osobom, które łącznie spełniają poniższe warunki:

1)   zamieszkują z zamiarem stałego pobytu na terenie Mysłowic lub zamierzają się osiedlić na terenie  
Miasta co zostanie wykazane poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów,
2)   posiadają średni miesięczny dochód z okresu trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku  
w  wysokości  od  150  %  do  220  %  przeciętnego  wynagrodzenia  w  gospodarce  narodowej
obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

   3)  powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie  
przekroczy:

a 50 m  2   – dla jednej osoby,  
b 25 m  2   – dla każdej kolejnej osoby,  

   4)   nie posiadają zaległości z tytułu opłat za korzystanie z byłego lub obecnie zajmowanego lokalu.  

Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2  przysługuje
wnioskodawcy, którego dochód jest najwyższy. 

W przypadku zbiegu dwóch lub więcej wniosków o tej samej wysokości dochodu pierwszeństwo  otrzyma
wniosek wcześniej złożony (pod uwagę bierze się datę wpływu wniosku). 
 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:     32 317 11 23 lub 32 317 11 15  

Obowiązujące formularze:

• Wniosek  o    zawarcie  umowy  najmu  lokalu  mieszkalnego  o  powierzchni  pow.  80  m  ²   z  zasobu  
Miasta Mysłowice wraz  z wymaganymi załącznikami


	Obowiązujące formularze:

