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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KROSNA 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy 
najmu mieszkania w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków 

mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania 

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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz 
art. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu 
wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. z 
2020 r. poz. 551 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne. 
§ 1. Uchwała określa zasady przeprowadzania naboru wniosków o 

zawarcie umowy najmu mieszkania w ramach pomocy państwa w ponoszeniu 
wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, w tym 
dodatkowe kryteria pierwszeństwa, zasady przeprowadzania oceny punktowej 
wniosków oraz maksymalną wysokość obowiązkowej kaucji zabezpieczającej 
umowę najmu dla mieszkań budowanych przez TBS. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o 

pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych 
latach najmu mieszkania (Dz. U. z 2020 r. poz. 551 z późn. zm.); 

2) gospodarstwie domowym, najemcy, lokalu mieszkalnym, domu 
jednorodzinnym i mieszkaniu - należy przez to rozumieć gospodarstwo 
domowe, najemcę, lokal mieszkalny, dom jednorodzinny i mieszkanie, o 
których mowa w art. 2 ustawy; 

3) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Miasto Krosno; 
4) TBS - należy przez to rozumieć Towarzystwo Budownictwa Społecznego - 

Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. w Krośnie. 
Rozdział II 

Dodatkowe kryteria pierwszeństwa oraz zasady przeprowadzania oceny 
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punktowej dla dodatkowych kryteriów pierwszeństwa oraz dla kryterium 
pierwszeństwa. 

§ 3. 1. Ustala się jako dodatkowe kryterium pierwszeństwa o charakterze 
bezwzględnie obowiązującym, że żadna osoba wchodząca w skład 
gospodarstwa domowego nie była i nie jest właścicielem budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego oraz nie przysługiwało 
i nie przysługuje jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego 
przedmiotem był lub jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, oraz nie jest 
właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku 
zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny. 

2. Ustala się dodatkowe kryteria pierwszeństwa podlegające ocenie 
punktowej oraz liczbę przyznawanych im punktów: 
1) w gospodarstwie domowym jest co najmniej jedno dziecko - 10 punktów; 
2) osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego zmienia miejsce 

zamieszkania w celu podjęcia pracy lub nauki poza miejscem obecnego 
zamieszkania - 5 punktów;  

3) osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego jest najemcą lokalu 
wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, który zobowiązuje 
się do rozwiązania umowy najmu i opróżnienia tego lokalu w terminie 
miesiąca od dnia zawarcia umowy najmu mieszkania przez najemcę - 10 
punktów; 

4) najemca ukończył 65 lat - 10 punktów; 
5) osoba do 16. roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego 

legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w ustawie z 
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 924, 
1495, 1696, 1818 i 2473) - 5 punktów;  

6) osoba powyżej 16. roku życia wchodząca w skład gospodarstwa 
domowego legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych - 5 punktów;  

7) najemca nie ukończył 30 roku życia i jest absolwentem szkoły wyższej - 5 
punktów;  

8) najemca jest uczestnikiem Programu "Mieszkania Młodych Rodzin" - 10 
punktów; 

9) najemca rozlicza się z podatku dochodowego w Gminie - 10 punktów. 
3. Ustala się dla kryterium pierwszeństwa, o którym mowa w art. 7a ustawy 

liczbę przyznawanych mu punktów - 5 punktów.  
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Rozdział III 
Maksymalna wysokość obowiązkowej kaucji zabezpieczajacej umowę 

najmu.  
§ 4. Maksymalna wysokość obowiązkowej kaucji zabezpieczającej umowę 

najmu stanowi dwunastokrotność miesięcznego czynszu za dane mieszkanie, 
obliczanego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy 
najmu. 

Rozdział IV 
Zasady przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu. 
§ 5. 1. Nabór dokonywany jest spośród wniosków złożonych w TBS. 
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, podlegają ocenie punktowej, zgodnie 

z kryteriami pierwszeństwa. 
3. Warunkiem zawarcia umowy najmu jest wcześniejsze podpisanie umowy 

partycypacji w kosztach budowy mieszkania przez najemcę lub inną osobę 
fizyczną, która zawarła umowę partycypacji na rzecz danego najemcy. 

4. Ocena punktowa dokonywana jest przez komisję, powołaną przez 
Prezydenta Miasta Krosna w drodze zarządzenia. 

5. Po przeprowadzeniu oceny punktowej wniosków, komisja, o której mowa 
w ust. 4, sporządza listę wniosków, obejmującą imiona i nazwiska najemców, 
zwaną „listą najemców". 

6. Lista najemców zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Krosna, 
przekazywana jest do TBS. 

7. W przypadku rezygnacji najemcy umieszczonego na liście najemców z 
zawarcia umowy najmu mieszkania, listą najemców objęty zostanie kolejny 
najemca, który uzyskał najwyższą liczbę punktów. 

8. Najemcy z tytułu wpisania na listę najemców, nie przysługuje roszczenie 
do zawarcia umowy najmu mieszkania. 

Rozdział V 
Postanowienia końcowe. 

§ 6. 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna oraz 
TBS. 

2. Traci moc uchwała Nr XVII/551/20 Rady Miasta Krosna z dnia 31 
stycznia 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o 
zawarcie umowy najmu mieszkania w ramach pomocy państwa w ponoszeniu 
wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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Uzasadnienie do projektu uchwaĘ
w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu

mieszkania w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych
w pierwszych latach najmu mieszkania

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia}O lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu
wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkani a (Dz.U . z 20ż0 r. poz.
551 z poźn. zm.), Rada Miasta uchwala zasady przeprowadzania naboru wniosków
o zawarcię umowy najmu mieszkania, w tym dodatkowe kryteria pierwszeństwa, zasady
przeprowadzaniaoceny punktowej wniosków oraz maksymalną wysokość obowiązkowej
kaucj i zabezpieczającej umowę naj mu.

W związku z nowelizacją powołanej powyżej ustawy, zachodzi koniecznośó
wprowadzenia nowej uchwały o zasadach przeprowadzanianaboru wniosków o zawarcię
umowy najmu mięszkania, dostosowania zapisów do nowych wymagań ustawowych.

Uchwała dotyczy zasad naboru wniosków o zawarcię umowy najmu mieszkania
w nowym budownictwie, realizowanym przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego

- Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. w Krośnie przy wsparciu Gminy Miasto
Krosno.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków
mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania wprowadziła dopłaty do
czynszt4 przysfugujące przyszłym najemcom wymienionych powyzej mieszkań,
spełniającym określone ustawowe warunki.

Dopłaty mogą byó wypłacane, jeżeli Gmina Miasto Krosno zawtzę z Bankiem
Gospodarstwa Krajowego umowę umozliwiaj ącą wypłacanie środków na dopłaty
z Funduszu Dopłat. Dalej, żeby pomoc finansowa Banku Gospodarstwa Krajowego
mogła byó udzielona Gmina Miasto Krosno musi zawrzeć z inwestorem, czyli
Towarzystwem i3udownictwa Społecznego Przedsiębiorstwem Mieszkaniowym
Sp. z o.o. w Krośnię umowę spełniającą warunki ujęte w uchwale Rady Miasta.

Podjęcie uchwały to jeden z warunków, jakie należy spełnió, zeby umożLiwić
najemcom nowo powstĄch mieszkań TBS ubieganie się o dopłaty do czynszu.

Krosno, 23 czerwcaZjŻI r.
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