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UBIEGANIE SIĘ O NAJEM LOKALU
MIESZKALNEGO (SOCJALNEGO)
WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek – druk dostępny w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. pokój nr 11 oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu w zakładce Poradnik Klienta.
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Książu Wlkp.
Referat Gospodarczy
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
Pokój nr 11
tel. 61 2822001 wew.32, e mail: malgorzata.lenartowska@ksiaz-wlkp.pl
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Po złożeniu wniosku wnioskodawca wpisywany jest w rejestr rodzin ubiegających się o przydział
lokalu mieszkalnego z zasobu gminy.
O dalszym sposobie załatwienia wniosku wnioskodawca jest informowany odrębnym pismem
z chwilą dysponowania przez gminę odpowiednim dla jego rodziny lokalem mieszkalnym.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Załatwienie sprawy wymaga przeprowadzenia przez Społeczną Komisję Mieszkaniową wizji
lokalowej w miejscu zamieszkania wnioskodawcy oraz wydania opinii co do przydziału lokalu
mieszkalnego. Przydziału lokalu dokonuje Burmistrz Książa Wlkp. O załatwieniu wniosku
wnioskodawca zostanie poinformowany na piśmie.
OPŁATY
Brak.
TRYB ODWOŁAWCZY
Sprawy o charakterze cywilno-prawnym, do których należy również zawieranie umów najmu
nie podlegają trybowi odwoławczemu. Spory powstałe na tle realizacji umowy rozstrzygnąć może
wyłącznie właściwy sąd powszechny.
PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.).
2. Uchwała XXIII/139/2008 Rady Miejski w Książu Wlkp. z dnia 11 sierpnia 2008r. w sprawie
zasad gospodarowania lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy Książ
Wlkp. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2008r. Nr 170 poz. 2839 ze zm.).
DODATKOWE INFORMACJE
W momencie zwolnienia się lokalu i rozpatrywania wniosku wnioskodawca zobowiązany jest
o dostarczenie zaświadczenia o dochodach rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc rozpatrywania
wniosku.
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