Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami),
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U.
z 1999 r. Nr 112, poz. 1319 ze zmianami),
3) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2001 r., Nr 71, poz. 733
ze zm.)
4) Uchwała Nr XL/262/02 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Miasto Złotów
Wymagane dokumenty:
1)
2)

wypełniony wniosek o przydział lokalu socjalnego,
zaświadczenie o uzyskiwanych średnich miesięcznych dochodach brutto za okres 3
miesięcy poprzedzających złożenie wniosku wszystkich członków rodziny
zgłoszonych we wniosku do wspólnego zamieszkania w lokalu socjalnym (z tytułu
umowy o pracę, umowy zlecenia, renty, emerytury, pracy dorywczej, innych źródeł),
3) orzeczenia sądowe, decyzje administracyjne, orzeczenia i inne dokumenty
potwierdzające dane zawarte we wniosku.
Inne wskazówki/uwagi:
Lokale socjalne mogą być wynajmowane osobom, które nie mają zaspokojonych potrzeb
mieszkaniowych i znalazły się w niedostatku. Warunki te wnioskodawcy powinni spełniać
równocześnie.
Przez osoby, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych rozumie się
osoby:
1) zamieszkujące w warunkach przegęszczenia (należy przez to rozumieć taką
sytuację mieszkaniową, w której na jedną osobę uprawnioną do wspólnego
zamieszkiwania przypada 5 lub mniej m2 powierzchni mieszkalnej),
2) zamieszkujące w pomieszczeniach nie nadających się na stały pobyt ludzi, a fakt
ten potwierdzony jest opinią zarządcy budynku lub właściwego organu budowlanego,
3) pozbawione mieszkania w wyniku zdarzenia losowego (pożaru, katastrofy, klęski
żywiołowej itp.),
4) opuszczające dom dziecka w wyniku osiągnięcia pełnoletności, jeżeli zostały
zatrudnione lub uzyskały zapewnienie zatrudnienia na terenie miasta Złotowa,
5) zamieszkujące z osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za znęcanie się nad nią
(nad rodziną), bądź zmuszone do opuszczenia mieszkania z uwagi na
niemożliwość dalszego zamieszkiwania wspólnie z osobą skazaną za znęcanie się,
6) opuszczające zakład karny, jeżeli wcześniej zamieszkiwały na stałe na terenie
miasta Złotów,

7)

zamieszkujące w ośrodkach pomocy dla bezdomnych, jeżeli wcześniej
zamieszkiwały na stałe na terenie miasta Złotów.

Przez osoby, które znalazły się w niedostatku rozumie się osoby:
1) samotne, których dochód miesięczny (brutto) nie przekracza 75% najniższej
emerytury obowiązującej w miesiącu kwalifikacji wniosku,
2) rodziny, których dochód miesięczny (brutto) w przeliczeniu na jedną osobę
zgłoszoną do wspólnego zamieszkiwania nie przekracza 50% najniższej emerytury
obowiązującej w miesiącu kwalifikacji wniosku.
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Złotowie
Al. Piasta 1, 77 – 400 Złotów
Sala Bezpośredniej Obsługi Interesanta, stanowisko nr 5, parter

