
Zarządzenie  nr 514 
Prezydenta  Miasta  Sosnowca 
z  dnia 14 września 2022 roku. 

 
 
w sprawie: wprowadzenia Procedury wskazywania lokali mieszkalnych  

oddawanych w najem do remontu przez przyszłego najemcę. 
 
 
Na podstawie § 24 ust 11 i § 40 uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu nr 704/XL/2021 
15 kwietnia 2021 r. (ze zm.) w sprawie zasad oraz kryteriów wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sosnowiec  
 

postanawiam 
 

§ 1 

 

Przyjąć Procedurę wskazywania lokali mieszkalnych oddawanych w najem do 
remontu przez przyszłego najemcę, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 
 

§ 2 

 

Wzór formularza wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu do remontu przez 
przyszłego najemcę określa załącznik nr 2. 
 

§ 3 

 

Wzór formularza oświadczenia woli przyjęcia lokalu/lokali do remontu określa 
załącznik nr 3. 

 
§ 4 

 

Wykonanie zarządzenia powierzyć Zastępcy Prezydenta Miasta, w którego 
kompetencji znajdują się sprawy mieszkaniowe i Dyrektorowi Miejskiego Zakładu 
Zasobów Lokalowych w Sosnowcu.  

§ 5 
 
Traci moc zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca Nr 844 z dnia 1 września                       
2015 r. w sprawie wprowadzenia Procedury wskazywania lokali mieszkalnych  
oddawanych w najem do remontu przez przyszłego najemcę. 
 

§ 6 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

 

 



        Załącznik nr 1                       
do zarządzenia nr 514 

    Prezydenta Miasta Sosnowca 
z dnia 14 września 2022 roku. 

 

PROCEDURA  WSKAZYWANIA  LOKALI  MIESZKALNYCH  ODDAWANYCH  W  NAJEM  DO 
REMONTU  PRZEZ  PRZYSZŁEGO  NAJEMCĘ 

 
 
 

1. Podstawę do rozpatrywania sprawy przydzielenia lokalu do remontu przez przyszłego najemcę 

stanowi wniosek złożony na obowiązującym formularzu, którego wzór określa załącznik nr 2 do 

zarządzenia, wypełniony zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi. Wnioski o zawarcie umowy najmu 

lokalu do remontu przez przyszłego najemcę przyjmowane są na bieżąco i rozpatrywane przez 

Wydział Gospodarki Lokalowej (WGL). 

2. Wnioski o zawarcie umowy najmu lokalu do remontu przez przyszłego najemcę przyjmowane są                  

i rejestrowane przez WGL. 

3. WGL prowadzi wykaz osób, które złożyły wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu do remontu przez 

przyszłego najemcę i ich wniosek został zakwalifikowany do postępowania w sprawie przydzielenia 

lokalu oddawanego w najem do remontu. Kolejność osób w wykazie wynika z daty i godziny złożenia 

wniosku. 

4. Zarządca lokalowego zasobu Gminy Sosnowiec, to jest Miejski Zakład Zasobów Lokalowych                       

w Sosnowcu, sporządza listę lokali mieszkalnych oddawanych w najem do remontu przez przyszłego 

najemcę, określanych dalej lokalami, spełniających kryteria ustalone w § 24 ust. 4 uchwały nr 

704/XL/2021 15 kwietnia 2021 r. (ze zm.) w sprawie zasad oraz kryteriów wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sosnowiec. Lista zawiera adres lokalu, 

kondygnację, standard techniczny, powierzchnię użytkową oraz mieszkalną. 

5. Zarządca przekazuje do WGL listę lokali wraz z dokumentami, potwierdzającymi spełnianie kryteriów 

określonych w § 24 ust. 4 przytoczonej powyżej uchwały do weryfikacji i zatwierdzenia przez 

Prezydenta Miasta. 

6. Zatwierdzoną przez Prezydenta Miasta listę lokali umieszcza się na tablicach informacyjnych                           

i stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w siedzibie i na stronie internetowej Zarządcy, w drugi 

poniedziałek pierwszego miesiąca każdego kwartału. 

7. W ciągu 14 dni od daty wywieszenia listy lokali osoby zainteresowane, ujęte w wykazie, o którym 

mowa w pkt 3, mogą dokonywać oględzin lokali w dniach wyznaczonych przez Zarządcę. Terminy 

okazywania lokali zostaną podane do wiadomości wszystkich zainteresowanych jednocześnie                   

z opublikowaniem listy lokali. 

8. W ciągu 7 dni po terminie określonym w pkt 7 osoby, ujęte w wykazie o którym mowa w pkt 3, mogą 

złożyć oświadczenie woli przyjęcia lokalu/lokali do remontu na obowiązującym druku w WGL. Wzór 

druku oświadczenia woli przyjęcia lokalu/lokali do remontu określa załącznik nr 3 do zarządzenia.  

9. Wnioskodawca wraz z oświadczeniem woli zobowiązany jest do udokumentowania dochodów za 

okres ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia oświadczenia woli przyjęcia lokalu/lokali 

do remontu oraz złożenia oświadczenia, że informacje zawarte we wniosku i załącznikach są zgodne 

ze stanem faktycznym lub udokumentowania ich zmiany. WGL dokonuje weryfikacji złożonych 

dokumentów. 

10. Oświadczenia woli przyjęcia lokalu/lokali do remontu złożone po terminie określonym w punkcie 8 

będą rozpatrywane wyłącznie w przypadku braku takich oświadczeń złożonych w terminie lub 

negatywnej weryfikacji wszystkich oświadczeń złożonych na dany lokal. 



11. Terminy, o których wyżej mowa, zostaną podane do wiadomości wszystkich zainteresowanych 

jednocześnie z opublikowaniem listy. 

12. W przypadku braku dostarczenia kompletu dokumentów lub stwierdzenia, że wnioskodawca nie 

spełnia ustalonych kryteriów, weryfikacji zostanie poddana osoba posiadająca kolejny najniższy 

numer porządkowy w wykazie o którym mowa w pkt 3. 

13. WGL sporządza wykaz osób, z którymi Zarządca podpisze umowę najmu do konkretnego lokalu do 

remontu przez przyszłego najemcę, zatwierdzony przez Prezydenta Miasta i informuje te osoby                  

o uzyskanym uprawnieniu. 

14. Wykaz, o którym mowa w pkt 13 wywieszony zostaje na urzędowej tablicy ogłoszeń. 

15. Oświadczenia woli przyjęcia tego samego lokalu do remontu złożone przez pozostałe osoby, które 

nie uzyskały uprawnienia do tego lokalu, zostaną włączone do akt sprawy bez odpowiedzi. 

16. Zarządca zawiera umowy najmu lokali z osobami uprawnionymi, o których mowa w pkt 13.               

W umowach tych zostaną określone zasady wykonywania prac remontowych lokali oddawanych       

w najem do remontu.  

17. Po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy najmu lokalu do remontu Zarządca dokonuje 

oględzin lokalu i sporządza notatkę służbową, potwierdzającą fakt wykonania prac remontowych                   

i zasiedlenia lokalu. W przypadku wcześniejszego zakończenia prac remontowych, najemca 

niezwłocznie zgłasza się do Zarządcy w celu dokonania odbioru prac remontowych przez Zarządcę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


