Karta Usługi Nr 16
PRZYDZIAŁ LOKALI MIESZKALNYCH I SOCJALNYCH Z ZASOBÓW GMINY
Urząd Gminy w Skórcu ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec
MIEJSCE
ZAŁATWIENIA
Referat Inwestycyjno-Gospodarczy
SPRAWY
Tel. (25) 631-28-64
OSOBA
WŁAŚCIWA DO
Grażyna Dziedzic - podinspektor
ZAŁATWIENIA
SPRAWY
SPOSÓB
1. Osoby ubiegające się o przydział lokalu składają wniosek z załącznikami
ZAŁATWIENIA
2. Wykaz osób do najmu opiniuje Komisja …………Rady Gminy……..
1. Wniosek o przydział lokalu
2. Załączniki:
a) zaświadczenie o wysokości dochodów brutto za okres 3 miesięcy
WYMAGANE
poprzedzających datę złożenia wniosku (dochody osób ubiegających się
DOKUMENTY
o lokal),
b) dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną, materialną i zdrowotną
(jeżeli osoba ubiegająca się o przydział lokalu takie dokumenty posiada).
OPŁATY
Bez opłat
Odpowiedź na wniosek udzielana jest w terminie do 30 dni od dnia złożenia
TERMIN
wniosku
ODPOWIEDZI
TRYB
Nie przysługuje
ODWOŁAWCZY
− o przydział lokalu, zgodnie z uchwałą Nr ………. Rady Gminy w …….. z
dnia ………….r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy oraz kryteriów osób, z którymi umowy najmu mogą być
zawierane, mogą ubiegać się osoby, które wykażą się co najmniej 5 letnim
okresem zamieszkiwania i posiadaniem nieprzerwanego zameldowania na
INNE
pobyt stały lub czasowy na terenie gminy przed dniem, w którym został
INFORMACJE
złożony wniosek o przydział lokalu.
− Nie będą realizowane wnioski osób, które zbyły lub przekazały swój
lokal lub budynek mieszkalny, dokonały dobrowolnej zamiany warunków
mieszkaniowych na gorsze, są właścicielami lub współwłaścicielami
lokalu lub budynku mieszkalnego.
FORMULARZE
Wniosek do pobrania w pokoju nr 16
DO POBRANIA
− Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U.
z 2005 r., Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)
PODSTAWA
PRAWNA
− Uchwała …….. Rady Gminy…. w ……. z dnia………. r. w sprawie zasad
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów osób, z
którymi umowy najmu mogą być zawierane
Opracowała: Grażyna Dziedzic
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