
UCHWAŁA NR XXXII/185/ 2021 
RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWIE 

z dnia 20 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zasad wynajmowania tymczasowych pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Szydłów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz.1317), art. 21 ust. 1 pkt. 2, art. 25a - 25e 
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie 
Kodeksu cywilnego (jednolity tekst Dz. U . z 2020 r. poz. 611, z 2021 r., poz. 11) Rada Miejska w Szydłowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Zasady wynajmowania tymczasowych pomieszczeń wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Szydłów, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szydłów. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

Katarzyna Skuza 



Załącznik 
do Uchwały Nr XXXII / 185/ 2021 
Rady Miejskiej w Szydłowie 
z dnia 20 kwietnia 2021 r. 

ZASADY WYNAJMOWANIA TYMCZASOWYCH POMIESZCZEŃ WCHODZĄCYCH 
W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY SZYDŁÓW 

§ 1. Postanowienia ogólne 
1. Zasady wynajmowania tymczasowych pomieszczeń wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Szydłów ustala się stosownie do art. 21 ust. 1 pkt. 
2 oraz art. 25a - 25e ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. 2020 poz. 
611 z późn. zm.). 

2. Tymczasowe pomieszczenie to pomieszczenie nadające się do zamieszkania, 
zapewniające, co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę i w miarę 
możności znajdujące się w tej samej lub pobliskiej miejscowości, w której 
dotychczas zamieszkiwały osoby przekwaterowywane. 

3. Tymczasowe pomieszczenie powinno: 
a) posiadać dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te 

urządzenia znajdowały się poza budynkiem, 
b) posiadać oświetlenie naturalne i elektryczne, 
c) posiadać możliwość ogrzewania, 
d) posiadać niezawilgocone przegrody budowlane oraz 
e) zapewniać możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków. 

4. Na tymczasowe pomieszczenia przeznacza się pomieszczenia wydzielone 
z mieszkaniowego zasobu Gminy Szydłów. 

5. Wykazy pomieszczeń przeznaczonych na tymczasowe pomieszczenia, ustalane 
będą w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów. 

§ 2. Prawo do tymczasowego pomieszczenia. 
1. Prawo do tymczasowego pomieszczenia przyznawane jest w przypadku 

wykonywania przez komornika obowiązku opróżnienia lokalu, o którym mowa w art. 
1046 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 z późn. zm.). 

2. Tymczasowe pomieszczenia wynajmowane są na wniosek komornika sądowego, 
w przypadku opisanym w ust. 1. 

3. Właściwa do wskazania tymczasowego pomieszczenia jest gmina właściwa ze 
względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. 

4. Tymczasowe pomieszczenia wskazuje się osobie, wobec której wszczęto egzekucję 
na podstawie tytułu wykonawczego, w którym orzeczono obowiązek opróżnienia 
lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, bez prawa do zawarcia 
umowy najmu socjalnego lokalu lub lokalu zamiennego. 

5. Jeżeli Gmina Szydłów nie posiada wolnych tymczasowych pomieszczeń, wskazuje 
komornikowi noclegownię, schronisko lub inną placówkę zapewniającą miejsca 
noclegowe w celu realizacji obowiązku opróżnienia lokalu. 

§ 3. Zasady wynajmowania tymczasowych pomieszczeń. 
1.Tymczasowe pomieszczenia mogą być wynajmowane na warunkach określonych 

zasadach oraz w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego. 



2. Tworzy się wykaz osób oczekujących na najem tymczasowego pomieszczenia, 
według kolejności wpływu wniosków komorników, o których mowa w § 2 ust. 2. 

3. Wynajem tymczasowych pomieszczeń na rzecz osób uprawnionych realizuje się 
według kolejności wynikającej z wykazu, o którym mowa w ust. 2. 

4. Wynajem tymczasowych pomieszczeń dla osób eksmitowanych z lokali 
mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Szydłów, realizuje się w miarę 
możliwości w pierwszej kolejności, jeżeli w wyniku eksmisji pozyska się w gminnym 
zasobie wolne lokale mieszkalne do rozdziału. 

5. Osobie ujętej w wykazie, o którym mowa w ust. 2, wydaje się skierowanie do 
zawarcia umowy najmu tymczasowego pomieszczenia. 

6. Osoba, która otrzymała skierowanie, o którym mowa w ust. 5, obowiązana jest: 
a) zawrzeć umowę najmu najpóźniej w terminie 7-u dni od daty otrzymania 

skierowania, 
b) zasiedlić tymczasowe pomieszczenie najpóźniej w terminie 14 dni od daty 

zawarcia umowy najmu. 
7. Nie zawarcie umowy najmu w terminie, o którym mowa w ust. 6 pkt a), jest 

równoznaczne z rezygnacją osoby uprawnionej ze wskazanego pomieszczenia 
tymczasowego. 

8. Umowę najmu tymczasowego pomieszczenia zawiera się na czas oznaczony - na 
okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

9. Umowę najmu tymczasowego pomieszczenia można na wniosek zainteresowanego 
złożony przed upływem oznaczonego w niej czasu, zawrzeć na kolejny okres, jeżeli 
najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy. 

10. Przez osoby znajdujące się w sytuacji uzasadniającej zawarcie na kolejny okres 
umowy najmu tymczasowego pomieszczenia rozumie się osoby, które: 
a) nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, a w przypadku 

małżonków - żadne z nich nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu 
mieszkalnego, znajdującego się w tej samej lub pobliskiej miejscowości, 

b) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, kwalifikującej ich do najmu socjalnego 
z zasobu Gminy Szydłów, 

c) wywiązywały się z warunków umowy najmu tymczasowego pomieszczenia, 
d) nie zalegają z opłatami czynszu i innych opłat z tytułu korzystania 

z tymczasowego pomieszczenia, 
e) nie zakłócają porządku domowego, 
f) stale zamieszkują w tymczasowym pomieszczeniu, 

g) utrzymują tymczasowe pomieszczenie w należytym stanie. 
11. Ponowna umowa najmu tymczasowego pomieszczenia może zostać zawarta 

wyłącznie na czas oznaczony nie dłuższy niż 6 miesięcy. 
12. Osoby, z którymi nie zawarto ponownej umowy najmu tymczasowego 

pomieszczenia na podstawie ust 9 -11 wzywa się do opróżnienia zajmowanego 
bez tytułu prawnego tymczasowego pomieszczenia i podejmuje czynności w celu 
opróżnienia pomieszczenia. 

13. Nie wyraża się zgody na podnajem przez najemcę lub oddanie do bezpłatnego 
używania tymczasowego pomieszczenia. 

14. Stawkę czynszu za tymczasowe pomieszczenie ustala się jak za najem socjalny 
lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szydłów 

15. Najemcom tymczasowych pomieszczeń nie udziela się obniżki czynszu. 
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