
Projekt 
 
z dnia  7 czerwca 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY WIEPRZ 

z dnia 10 czerwca 2022 r. 

w sprawie dopłaty dla grup taryfowych w zakresie  zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Wieprz. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559, 583, 1005) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 

Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dopłatę do ceny za odprowadzane ścieki do urządzeń obsługiwanych przez Gminny Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji w Wieprzu dla poniższych grup taryfowych: 
Lp. Symbol grupy 

taryfowej 
Charakterystyka odbiorców 

1 GD.1 Gospodarstwa domowe, rozliczane za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną na podstawie 
zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub innego 
urządzenia pomiarowego 

2 GD.2 Gospodarstwa domowe, rozliczane za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną na podstawie 
zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego i wodomierza na 
wodę bezpowrotnie 

3 GD.3 Gospodarstwa domowe, rozliczane za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną na podstawie 
przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 

4 IP.1 Instytucje użyteczności publicznej, rozliczane za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną na 
podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub 
innego urządzenia pomiarowego 

2. Wysokość dopłaty wynosi 6,61 zł brutto do każdego 1 m3 ścieków. 

3. Cena za 1m3 ścieków po uwzględnieniu dopłaty, o której mowa w ust. 1, wynosi 7,99 zł brutto. 

4. Dopłatę ustala się na okres od 13 do 24 miesiąca obowiązywania cen i stawek opłat za zbiorowe 
odprowadzanie ścieków zgodnie z załącznikiem nr 1 decyzji KR.RZT.70.97.2021 z dnia 19 maja 2021 roku. 

§ 2. Kwota dopłaty, o której mowa w § 1, wynikająca z iloczynu kwoty, o której mowa w § 1 ust. 1 i ilości 
ścieków odebranych od odbiorców ze wskazanych grup taryfowych, zostanie przekazana Gminnemu Zakładowi 
Wodociągów i Kanalizacji w Wieprzu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieprz. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia rozpoczęcia obowiązywania drugiego okresu (od 13 do 24 miesiąca) 
cen i stawek opłat abonamentowych za zbiorowe odprowadzanie ścieków zgodnie  
z załącznikiem nr 1 decyzji KR.RZT.70.97.2021 z dnia 19 maja 2021 roku. 
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Uzasadnienie 

sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieprz. 

Z uwagi na odmowę zatwierdzenia cen  stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie 
miejscowości Wieprz na okres pierwszych 18 miesięcy (Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Krakowie  KR.RZT.70.37.2022 z dnia 17 maja 2022), które zgodnie                  z wnioskiem Wójta 
Gminy Wieprz miały obowiązywać od dnia podjęcia przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
w Wieprzu  nowego rodzaju działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków tj. 
od dnia 1 maja 2022 roku jedynym możliwym rozwiązaniem w zakresie opłat za zbiorowy odbiór ścieków  staje 
się stosowanie cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków zgodnie z załącznikiem nr 1 decyzji 
KR.RZT.70.97.2021 z dnia 19 maja 2021  roku (decyzja wydana dla zlikwidowanej w dniu 30.04.2022  
jednostki budżetowej Gminnego Zakładu Gospodarki Ściekowej w Wieprzu). 

Zgodnie z art. 24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę     i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla 
jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje 
przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. 

Niniejsza uchwała jest podejmowana w celu  złagodzenia społecznych skutków wysokich cen                
i stawek opłat w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania  cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie 
ścieków zgodnie z załącznikiem nr 1 decyzji KR.RZT.70.97.2021 z dnia 19 maja 2021  roku. 

Po uwzględnieniu dopłaty, cena odprowadzania 1 m3 ścieków wynosi 7,99 zł brutto (bez dopłaty 14,60 zł 
brutto za 1 m3 ). 

Jednocześnie stosowanie przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wieprzu cen                       
i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków zgodnie z załącznikiem nr 1 decyzji KR.RZT.70.97.2021 z 
dnia 19 maja 2021  roku pozwoli na częściowe pokrycie kosztów prowadzenia działalności  w zakresie odbioru 
ścieków.   

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
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Projekt

w sprawie: zmian do budżetu gminy

Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje:

Tabela Nr 1

Lp. Dział Nazwa - Treść
 Kwota 

zwiększenia 

 Kwota 

zmniejszenia 

1. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20 176,25                             -    

Ochotnicze straże pożarne 20 176,25                             -    

w tym dochody bieżące: 20 176,25 -                           

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących (§ 2710)

20 176,25

2. 758 Różne rozliczenia 2 789 369,15 0,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego
418 027,00                             -    

w tym dochody bieżące: 418 027,00 -                           

Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) 418 027,00

Różne rozliczenia finansowe 2 371 342,15 0,00

w tym dochody bieżące: 3 500,00

Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) 3 500,00

w tym dochody majątkowe: 2 367 842,15 0,00

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§6090)
2 367 842,15

3. 801 Oświata i wychowanie 399 999,98 0,00

Stołówki szkolne i przedszkolne 399 999,98                             -    

w tym dochody bieżące: 399 999,98                            -    

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych) (§ 2030)

399 999,98

4. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego             8 000,00                                -    

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami             8 000,00                                -    

w tym dochody bieżące: 8 000,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 

między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań bieżących (§ 2710)

8 000,00

UCHWAŁA NR XXXV/…./22

              Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym        (tj. 

Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r.  poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 i pkt ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa (Dz. U z 2022r. poz 583 z późń. zm.)

1. Zwiększa plan dochodów budżetu na rok 2022 o łączną kwotę 3.274.205,38 zł z kwoty 59.112.518,44 zł do kwoty 

62.386.723,82 zł w tym: 

      - zgodnie z Tabelą Nr 1.

Rady Gminy Wieprz z dnia 10 czerwca 2022r. 

   a) zwiększa dochody bieżące o kwotę 849.703,23 zł

§  1

   b) zwiększa dochody majątkowe o kwotę 2.424.502,15 zł



5. 926 Kultura fizyczna i sport           56 660,00                                -    

Obiekty sportowe           56 660,00                                -    

w tym dochody majątkowe: 56 660,00         -                           

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 

między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) 56 660,00          

Ogółem plan dochodów      3 274 205,38                                -    

 - dochody bieżące 849 703,23        

dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na  - dochody majątkowe 2 424 502,15     

w tym z tytułu środków na dofinansowanie zad.pn."Budowa i 
-                        

R A Z E M : 3 274 205,38     

 1. Zwiększa plan wydatków bieżących o łączną kwotę 1.085.128,00 zł, w tym:

    1) zwiększa wydatki bieżące jednostek budżetowych o łączną kwotę 1.024.086,69 zł, z czego:

        a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę 428.738,34 zł

        b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę 595.348,35 zł,

    2) wydatki na dotacje na zadania bieżące zwiększenie o kwotę 41.651,00 zł

    3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększenie o kwotę 19.390,31 zł

Zgodnie z Tabelą Nr 2 do Uchwały.

 2. Zwiększa plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 2.853.832,00 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne zwiększenie o łączną kwotę 2.853.832,00 zł 

§  2

 

w tym:

     I. Zwiększa plan wydatków budżetu na rok 2022 o kwotę 3.938.960,00 zł z kwoty 61.630.025,29 zł do kwoty 

65.568.985,29 zł



Tabela Nr 2

w tym:

wynagrodzeni

a i składki od 

nich 

naliczane

wydatki 

związane        

z realizacją 

ich 

statutowych 

zadań 

na progr. 

finansów.    

z udz.śr.,    

o których 

mowa w 

art.5 ust.1 

pkt 2 i 3

1. 600 Transport i łączność 2 628 000,00 0,00 -3 000,00 -3 000,00 0,00 -3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 631 000,00 2 631 000,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 2 628 000,00 -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00 0,00 0,00 2 631 000,00 2 631 000,00

2. 700
Gospodarka 

mieszkaniowa
30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70005
Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami
30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. 750 Administracja publiczna 51 500,00 0,00 51 500,00 51 500,00 33 000,00 18 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75023
Urzędy gmin (miast i miast 

na prawach powiatu)
43 000,00 43 000,00 43 000,00 33 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

75075
Promocja jednostek 

samorządu terytorialnego
8 500,00 8 500,00 8 500,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. 754

Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa

51 301,00 0,00 51 301,00 9 650,00 0,00 9 650,00 41 651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 51 301,00 0,00 51 301,00 9 650,00 9 650,00 41 651,00 0,00 0,00 0,00

5. 801 Oświata i wychowanie 912 521,54 0,00 912 521,54 893 256,27 395 256,27 498 000,00 0,00 19 265,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe 255 516,06 255 516,06 247 118,06 249 118,06 -2 000,00 8 398,00 0,00 0,00

80104 Przedszkola 88 644,52 88 644,52 78 222,61 78 222,61 10 421,91 0,00 0,00

80107 Świetlice szkolne 14 227,96 14 227,96 13 797,22 13 797,22 430,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80148 Stołówki szkolne 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80149

Realizacja zadań 

wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i 

metod pracy dla dzieci w 

przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych 

formach wychowania 

przedszkolnego

30 745,15 30 745,15 29 425,15 29 425,15 1 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zwiększenia Zmniejszenia z tego:

wydatki 

bieżące

z tego; wydatki 

majątkowe

z tego:

wydatki 

jednostek 

budżetowych

w tym: dotacje na 

zadania 

bieżące

świadczeni

a na rzecz 

osób 

fizycznych

wydatki na 

progr. 

finansów.     

z udz. 

środk.,       

o których 

mowa w 

art.5 ust.1 

pkt 2 i 3

obsługa 

długu jst

inwestycje i 

zakupy 

inwestycyjne

Rozdz.DziałLp.



w tym:

wynagrodzeni

a i składki od 

nich 

naliczane

wydatki 

związane        

z realizacją 

ich 

statutowych 

zadań 

na progr. 

finansów.    

z udz.śr.,    

o których 

mowa w 

art.5 ust.1 

pkt 2 i 3

Zwiększenia Zmniejszenia z tego:

wydatki 

bieżące

z tego; wydatki 

majątkowe

z tego:

wydatki 

jednostek 

budżetowych

w tym: dotacje na 

zadania 

bieżące

świadczeni

a na rzecz 

osób 

fizycznych

wydatki na 

progr. 

finansów.     

z udz. 

środk.,       

o których 

mowa w 

art.5 ust.1 

pkt 2 i 3

obsługa 

długu jst

inwestycje i 

zakupy 

inwestycyjne

Rozdz.DziałLp.

80150

Realizacja zadań 

wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i 

metod pracy dla dzieci i 

młodzieży w szkołach 

podstawowych

23 387,85 0,00 23 387,85 24 693,23 24 693,23 -1 305,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. 852 Pomoc społeczna 27 000,00 0,00 27 000,00 27 000,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85203 Ośrodki wsparcia 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00

7. 854
Edukacyjna opieka 

wychowawcza
3 505,46 0,00 3 505,46 3 380,42 3 380,42 0,00 0,00 125,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85404
Wczesne wspomaganie 

rozwoju dziecka
3 505,46 3 505,46 3 380,42 3 380,42 0,00 125,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. 900
Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska
100 000,00 3 500,00 -3 500,00 -3 500,00 -2 898,35 -601,65 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00

90002 Gospodarka odpadami 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 3 500,00 -3 500,00 -3 500,00 -2 898,35 -601,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. 921
Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego
15 800,00 0,00 15 800,00 15 800,00 0,00 15 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92120
Ochrona zabytków i 

opieka nad zabytkami
15 800,00 15 800,00 15 800,00 0,00 15 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10. 926 Kultura fizyczna 122 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 832,00 122 832,00 0,00

92601 Obiekty sportowe 122 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 832,00 122 832,00

Ogółem plan wydatków 3 942 460,00 3 500,00 1 085 128,00 1 024 086,69 428 738,34 595 348,35 41 651,00 19 390,31 0,00 0,00 2 853 832,00 2 853 832,00 0,00



Tabela Nr 3

Lp. Dział Rozdz. Nazwa - Treść
Kwota - 

zwiększenia

Kwota - 

zmniejszenia

1. 600 Transport i łączność 2 631 000,00 0,00 

60016 Drogi publiczne gminne 2 631 000,00 0,00 

w tym:

Przebudowa ul. Kasztanowej we Frydrychowicach 

oraz budowa parkingów w Nidku oraz w 

Gierałtowicach

2 631 000,00

2 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000,00 0,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 100 000,00 0,00 

w tym: 100 000,00 0,00 

Budowa PSZOK na terenie Gminy Wieprz 100 000,00

3. 926 Kultura fizyczna 122 832,00 0,00

92601 Obiekty sportowe 122 832,00 0,00 

w tym:

Rewitalizacja ogólnodostępnego obiektu sportowo – 

rekreacyjnego w Gierałtowicach
122 832,00

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE 2 853 832,00 0,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak tabela Nr 3 

do niniejszej uchwały.



Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały

Lp. Nazwa - treść

1. DOCHODY OGÓŁEM

2. WYDATKI OGÓŁEM

3. Wynik - deficyt

4. Przychody budżetu

w tym:

§ 902   Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań 

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                        

§ 905   Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z 

rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych 

ustawach

- rozliczenie opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie 

hurtowym

- rozliczenie programu pn.: "Laboratoria Przyszłości"

- rozliczenie opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

§ 906  Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z 

rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację 

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

 - rozliczenie projektu pn.: "Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa 

wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi"

 - rozliczenie projektu pn.: "Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji 

osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz"

§ 950  Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                    

5. Razem rozchody                                                                                  

w tym:

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

288 478,30

422 571,38

5 235 756,00

20 453,72

8 418 017,47

107 002,67

127 456,40

§  3

Kwota

62 386 723,82

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt w kwocie 3.182.261,47 zł, który zostanie 

pokryty przychodami pochodzącymi z  wolnych środków.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 8.418.017,47 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 

5.235.756,00 zł.

-3 182 261,47

65 568 985,29

51 737,00

7 527 774,39

711 049,68

5 235 756,00

0,01



Tabela Nr 5

Dział Rozdział Dochody Wydatki

600 2 367 842,15

60016 2 367 842,15

2 367 842,15

2 367 842,15

263 157,85

758 2 892 664,54

75814 2 892 664,54

2 892 664,54

2 892 664,54

900 361 691,89

90001 361 691,89

361 691,89

361 691,89

163 130,50

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

w tym: wydatki majątkowe

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na 

terenie sołectwa Wieprz, montaż 

publicznych oczyszczalni ścieków, zakup 

ciągnika z wozem asenizacyjnym

§  4

Plan dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji 

Strategicznych określony w Uchwale Budżetowej Gminy Wieprz w tabeli Nr 13 otrzymuje 

brzmienie zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej Uchwały.

Treść

Różne rozliczenia 

Różne rozliczenia finansowe

majątkowe

Środki własne w ramach realizacji ww. zadania 

Transport i łączność

Drogi publiczne gminne

w tym: wydatki majątkowe

Przebudowa ul. Kasztanowej we 

Frydrychowicach oraz budowa parkingów 

w Nidku oraz w Gierałtowicach

Środki własne w ramach realizacji ww. zadania 

 - środki otrzymane z państwowych 

funduszy celowych na realizację zadań 

bieżących jednostek sektora finansów 

publicznych

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska



1. w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 000,00

a) wydatki związane z działalnością statutową 5 000,00

- promowanie sołectwa 5 000,00

w tym: z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 5 000,00

754 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 5 000,00

1. w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 000,00

a) wydatki związane z działalnością statutową 5 000,00

- zakup  wyposażenia 5 000,00

w tym: z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 5 000,00

801 80101 Szkoły podstawowe 3 000,00

1. w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 000,00

a) wydatki związane z działalnością statutową 3 000,00

- szatnia 3 000,00

w tym: z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 3 000,00

900 90003 Oczyszczanie miast i wsi 304,74

1. w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 304,74

a) wydatki związane z działalnością statutową 304,74

- zakupy dotyczące utrzymania czystości 304,74

w tym: z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 304,74

900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 10 000,00

1. w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 10 000,00

a) wydatki związane z działalnością statutową 10 000,00

- usługi projektowe - ul. Pod lasem 10 000,00

w tym: z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 10 000,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Budżetowej na rok 2022 dotyczący zestawienia planowanych kwot 

dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wieprz w 2022r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 

do niniejszej Uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego 

§  5

§  7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieprz

§  6



Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wieprz

Projekt Nr XXXV/.../22

z dnia 10 czerwca 2022r.

Dział Rozdz. Nazwa
Rodzaj dotacji z 

budżetu

dla jedn.sektora 

finansów 

publicznych

dla jedn. nie 

należących do 

sektora 

finansów 

publicznych

010 Rolnictwo i łowiectwo 65 000,00

01043
Infrastruktura wodociągowa 

wsi
65 000,00

Dotacje celowe z 

budżetu na 

finansowanie lub 

dofinansowanie 

kosztów realizacji 

inwestycyji  i zakupów 

inwestycyjnych 

zakładów budżetowych 

(majątkowa)

65 000,00

400

Wytwarzanie i 

zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę

140 060,00

40002 Dostarczanie wody 140 060,00

Dotacja przedmiotowa 

(bieżąca)
140 060,00

600 Transport i łączność 335 000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 335 000,00

dotacja celowa 

(majątkowa)
335 000,00

754
Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa
0,00 41 651,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 41 651,00

dotacja celowa 

(bieżące)
41 651,00

801 Oświata i wychowanie 290 000,00

80104 Przedszkola 290 000,00

Dotacja celowa 

(bieżąca)
290 000,00

851 Ochrona zdrowia 9 282,00 90 000,00

85154
Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi
0,00 90 000,00

dotacja celowa 

(bieżące)
90 000,00

85158 Izby wytrzeźwień 9 282,00 0,00

dotacja celowa 

(bieżące)
9 282,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych 

z budżetu Gminy Wieprz w 2022r.



852 Pomoc społeczna 0,00 630 000,00

85232 Centra integracji społecznej 0,00 30 000,00

Dotacja celowa 

(bieżąca)
30 000,00

85295 Pozostała działalność 0,00 600 000,00

Dotacja celowa 

(bieżąca)
600 000,00

900
Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska
429 044,20 300 000,00

90001
Gospodarka ściekowa i 

ochrona wód
429 044,20 250 000,00

Dotacja przedmiotowa 

(bieżąca)
429 044,20

dotacja celowa 

(majątkowa)
250 000,00

90005
Ochrona powietrza 

atmosferycznego i klimatu
50 000,00

dotacja celowa 

(majątkowa)
50 000,00

921
Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego
1 777 000,00 41 387,00

92109
Domy i ośrodki kultury, 

świetlice i kluby
1 510 000,00

dotacja podmiotowa 

(bieżąca)
1 510 000,00

92116 Biblioteki 267 000,00

dotacja podmiotowa 

(bieżąca)
267 000,00

92120
Ochrona zabytków i opieka 

nad zabytkami
31 387,00

dotacja celowa 

(bieżąca)
31 387,00

92195 Pozostała działalność 10 000,00

dotacja celowa 

(bieżąca)
10 000,00

926 Kultura fizyczna i sport 188 000,00

92605
Zadania w zakresie kultury 

fizycznej i sportu
188 000,00

dotacje celowe 

(bieżące)
188 000,00

Razem 3 045 386,20 1 291 038,00

OGÓŁEM DOTACJE 4 336 424,20

w tym:

dotacje podmiotowe 1 777 000,00

dotacje przedmiotowe 569 104,20

dotacje celowe 1 990 320,00

w tym:

dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących 1 290 320,00

dotacje celowe inwestycyjne 700 000,00



Projekt 

UCHWAŁA NR XXXV/.../22 

RADY GMINY WIEPRZ 

z dnia 10 czerwca 2022  

 

 

 

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2026 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1372  i art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305  

z późn. zm.) 

 

Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje: 

 

§ 1  

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wieprz Nr XXIX/240/21 z dnia 20 grudnia 2021r. 

otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

 § 2  

Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika Nr 2 do Uchwały Rady 

Gminy Wieprz Nr XXIX/240/21 z dnia 20 grudnia 2021r. otrzymuje brzmienie jak załącznik 

Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

 § 3  

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wieprz w treści 

załącznika nr 3 do Uchwały Rady Gminy Wieprz Nr XXIX/240/21 z dnia 20 grudnia 2021r. 

otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 
 



kwoty w zł

L.p. Nazwa i cel
Jednostka

odpowiedzialna lub
koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady
finansowe

Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026

Od Do

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 27 165 743,57 9 893 407,67 8 360 917,11 3 011 783,00 185 225,00 0,00

1.a - wydatki bieżące 11 612 478,57 5 364 215,78 436 844,00 311 783,00 185 225,00 0,00

1.b - wydatki majątkowe 15 553 265,00 4 529 191,89 7 924 073,11 2 700 000,00 0,00 0,00

1.1
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z
tego:

3 174 800,57 1 055 489,74 57 670,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 - wydatki bieżące 3 174 800,57 1 055 489,74 57 670,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony
powietrza dla województwa małopolskiego

Urząd Gminy 2016 2023 257 433,00 54 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.2
Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla
osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi -

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

2019 2023 973 943,00 357 039,88 57 670,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.3
Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób
niesamodzielnych na terenie Gminy Wieprz -

Urząd Gminy 2020 2022 1 943 424,57 643 801,86 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 23 990 943,00 8 837 917,93 8 303 247,11 3 011 783,00 185 225,00 0,00

1.3.1 - wydatki bieżące 8 437 678,00 4 308 726,04 379 174,00 311 783,00 185 225,00 0,00

1.3.1.1
Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej
osób dorosłych 2 -

Urząd Gminy 2020 2022 250 000,00 7 273,04 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.2
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy
Wieprz -

Urząd Gminy 2021 2022 6 453 146,00 3 443 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.3
Rozwój przewozów autobusowych o charakterze publicznym -
Transport zbiorowy

Urząd Gminy 2022 2023 694 616,00 636 731,00 57 885,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.4 Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - Urząd Gminy 2022 2023 104 566,00 95 060,00 9 506,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.5 Zimowe utrzymanie dróg - Urząd Gminy 2022 2025 880 000,00 117 334,00 293 333,00 293 333,00 176 000,00 0,00

1.3.1.6 Obsługa prawna w zakresie podatków - Urząd Gminy 2022 2025 55 350,00 9 225,00 18 450,00 18 450,00 9 225,00 0,00

1.3.2 - wydatki majątkowe 15 553 265,00 4 529 191,89 7 924 073,11 2 700 000,00 0,00 0,00

1.3.2.1 Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 w miejscowości Wieprz - Urząd Gminy 2021 2022 1 600 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.2
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Wieprz, montaż
publicznych oczyszczalni ścieków, zakup ciągnika z wozem
asemizacyjnym - Kanalizacja

Urząd Gminy 2022 2023 3 190 108,00 598 191,89 2 591 916,11 0,00 0,00 0,00

1.3.2.3
Przebudowa ul. Kasztanowej we Frydrychowicach oraz budowa
Parkingów w Nidku oraz w Gierałtowicach -

Urząd Gminy 2022 2023 5 263 157,00 2 631 000,00 2 632 157,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.4 Budowa PSZOK na terenie Gminy Wieprz - Urząd Gminy 2022 2024 5 500 000,00 100 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 0,00 0,00
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L.p.
Limit

zobowiązań

1 21 451 332,78

1.a 6 298 067,78

1.b 15 153 265,00

1.1 1 113 159,74

1.1.1 1 113 159,74

1.1.1.1 54 648,00

1.1.1.2 414 709,88

1.1.1.3 643 801,86

1.1.2 0,00

1.2 0,00

1.2.1 0,00

1.2.2 0,00

1.3 20 338 173,04

1.3.1 5 184 908,04

1.3.1.1 7 273,04

1.3.1.2 3 443 103,00

1.3.1.3 694 616,00

1.3.1.4 104 566,00

1.3.1.5 880 000,00

1.3.1.6 55 350,00

1.3.2 15 153 265,00

1.3.2.1 1 200 000,00

1.3.2.2 3 190 108,00

1.3.2.3 5 263 157,00

1.3.2.4 5 500 000,00
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Projekt 
 
z dnia  6 czerwca 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY WIEPRZ 

z dnia 10 czerwca 2022 r. 

w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na 
nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty. 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 2, art. 6k ust. 2a 
pkt 1 i pkt 5 oraz art. 6k ust. 3, w związku z art. 6j ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje: 

§ 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wieprz powstającymi na 
nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowi iloczyn ilości 
pojemników o określonej pojemności, stawki określonej w §2 ust 1 lub ust 2 oraz częstotliwości odbierania 
odpadów. 

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik 
z odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne w wysokości: 

1) 5,90 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 120 l 

2) 11,80 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 240 l 

3) 54,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1100 l 

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik 
z odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 
w sposób selektywny w wysokości: 

1) 17,70 zł za jednorazowy odbiór pojemnika 120 l 

2) 35,40 zł za jednorazowy odbiór pojemnika 240 l 

3) 162,00 zł za jednorazowy odbiór pojemnika 1100 l 

3. Ilość pojemników o określonej pojemności na odpady ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Wzór deklaracji 
określa odrębna uchwała. 

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr XI/89/2019 Rady Gminy Wieprz z dnia 
27 listopada 2019r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
powstającymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty, 
z późniejszymi zmianami. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieprz. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 8770D98F-4662-4BF0-BB90-60DA419AE7DE. Projekt Strona 1



Projekt 
 
z dnia  7 czerwca 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY WIEPRZ 

z dnia 10 czerwca 2022 r. 

w sprawie : wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 
domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022, poz. 559 z późn. zm. ) oraz art. 3 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 
29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2290)  Rada Gminy  Wieprz  uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Wyznacza się miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, 
w miejscowości  Gierałtowice  ul. Zatorska 6 na dz. nr 1083/2. 

§ 2. Ustala się Regulamin prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 
na targowisku o którem mowa w § 1 uchwały o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Wieprz. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F22E7A2D-E1E0-4A2E-897B-276F4848DA3E. Projekt Strona 1



Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Wieprz 

z dnia 10 czerwca 2022 r. 

Regulamin określający zasady prowadzenia handlu 
w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 

§ 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z targowiska zlokalizowanego w Gminie Wieprz na 
placu targowym – Gierałtowice, ul. Zatorska 6, działka ewid. nr 1083/2. 

2. Targowisko jest prowadzone przez Gminę Wieprz, zwaną dalej Administratorem targowiska. 

3. Targowisko jest czynne w piątki i soboty od godziny 8:00 do godziny 13:00 za wyjątkiem świąt i innych dni 
ustawowo wolnych od pracy. 

4. Regulamin dotyczy wyłącznie handlu w piątki i soboty zwolnionego od opłaty targowej dokonywanego 
przez rolników i ich domowników w rozumieniu ustawy. 

5. Na targowisku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego regulaminu – bez opłaty targowej mogą być 
sprzedawane   w piątki i soboty wyłącznie produkty rolne lub spożywcze, o których mowa w § 1 uchwały oraz 
wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym rolników dokonujących sprzedaży po uprzednim 
zgłoszeniu o zamiarze handlu. 

6. Zajmowanie miejsca na targowisku oraz ustawiania straganów, ław, stołów, wieszaków i wszelkiego rodzaju 
sprzętu powinno odbywać się w granicach wyznaczonych stanowisk handlowych lub w miejscach wskazanych 
przez Administratora. 

7. Sprzedający zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5, pisemnie w terminie co 
najmniej 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia handlu, ze wskazaniem: 

1) terminu (daty) od którego rozpocznie sprzedaż produktów; 

2) powierzchni i rodzaju stoiska handlowego; 

3) planowanego terminu (daty) zakończenia sprzedaży; 

4) danych kontaktowych, w tym minimum numeru telefonu kontaktowego. 

8. O prowadzeniu handlu w miejscu handlowym i w danym terminie decyduje kolejność zgłoszeń. 

§ 2. 1. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku są rolnicy i ich domownicy. 

2. Uprawnieni do prowadzenia handlu są zobowiązani w szczególności do: 

1) posiadania przy  sobie  dokumentów  potwierdzających  status  rolnika  w rozumieniu  art. 6 pkt. 1 ustawy  
z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub status ich domownika w rozumieniu   
art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 października 2021r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez 
rolników i ich domowników; 

2) posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

3. Przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych i przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących 
w obrocie towarowym; 

4. Zachowanie  czystości  w obrębie  zajmowanego  stanowiska  zarówno  w trakcie  sprzedaży  jak  i po jej 
zakończeniu; 

5. Uprzątnięcia zajmowanego miejsca po zakończeniu handlu; 

6. Okazywania  na  żądanie  przedstawicieli  właściwych  organów  upoważnionych  do  kontroli odrębnymi 
przepisami, dokumentów upoważniających do prowadzenia sprzedaży; 

7. Umieszczenia w sposób widoczny ceny na oferowanych do sprzedaży towarach. Wszystkie towary 
przeznaczone do sprzedaży muszą mieć - z zachowaniem przepisów odrębnych - oznaczoną  cenę, prezentowaną 
w widocznym miejscu albo oznaczenie wskazujące na możliwość ustalenia ceny w drodze negocjacji. 
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8. Używania urządzeń pomiarowych posiadających ważną cechę legalizacji oraz ustawienia ich w taki sposób, 
aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości, rzetelności ważenia lub mierzenia towarów. 

9. Każda osoba prowadząca handel zobowiązana jest do oznaczenia wystawianych na sprzedaż towarów    
w sposób identyfikujący gospodarstwo rolne, z którego pochodzą, a jeżeli sprzedający nie zna pochodzenia towaru, 
do oznaczenia towaru jako "nieznanego pochodzenia". 

§ 3. 1. Na terenie targowiska prowadzona będzie sprzedaż produktów rolnych, spożywczych oraz wyrobów 
rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie rolnym. 

2. Sprzedaż artykułów spożywczych powinna odbywać się zgodnie z wymogami zawartymi w odrębnych 
przepisach, a w szczególności zgodnie z przepisami sanitarnymi i weterynaryjnymi dotyczącymi bezpieczeństwa 
żywności i żywienia oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. 

§ 4. Na targowisku zabrania się: 

1) prowadzenia gier hazardowych i losowych bez zezwolenia wydanego na podstawie odrębnych przepisów 

2) wnoszenia oraz używania materiałów i substancji niebezpiecznych; 

3) sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów; 

4) pozostawiania po zakończeniu handlu wózków, skrzynek, innych opakowań i urządzeń handlowych; 

5) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu targowiska; 

6) prowadzenia handlu poza obszarem do tego wyznaczonym bez zgody Administratora targowiska. 

7) wywieszania reklam bez zgody Administratora. 

§ 5. 1. Upoważnionymi do przeprowadzania kontroli przestrzegania niniejszego regulaminu są: pracownicy 
Urzędu Gminy Wieprz działający na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Wieprz, oraz inne podmioty 
uprawnione na mocy odrębnych przepisów. 

2. Na żądanie kontrolującego   osoby dokonujące sprzedaży   powinny okazać   dokumenty   upoważniające do 
prowadzenia działalności handlowej oraz zajmowania konkretnego stanowiska handlowego. 

§ 6. Wszelkie zażalenia, uwagi i wnioski na temat działalności w miejscu wyznaczonym do handlu należy 
przekazywać do Wójta Gminy Wieprz. 
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Projekt 
 
z dnia  7 czerwca 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY WIEPRZ 

z dnia 10 czerwca 2022 r. 

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wieprz. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 4, art. 21 ust. 1 pkt. 2 ust. 3, ustawy 
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 172) 

Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się zasady wynajmowania lokali wchodzących  w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wieprz 
w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieprz. 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Wieprz nr XXII/192/2021 z dnia  
22 marca 2021r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wieprz. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Wieprz 

z dnia 10 czerwca 2022 r. 

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH  W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU 
GMINY WIEPRZ 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Uchwała określa zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Wieprz. 

2. Ilekroć w uchwale mowa jest o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 172), 

2) mieszkaniowym zasobie Gminy lub zasobie – należy przez to rozumieć mieszkaniowy zasób Gminy Wieprz 
w rozumieniu ustawy, 

3) wynajmującym – należy przez to rozumieć Gminę Wieprz, 

4) lokalu – to lokal w rozumieniu ustawy, 

5) najmie socjalnym lokalu – należy przez to rozumieć najem socjalny lokalu w rozumieniu ustawy, 

6) tymczasowym pomieszczeniu – to tymczasowe pomieszczenie w rozumieniu ustawy, 

7) dochodzie – dochód w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 
o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2021), 

8) gospodarstwie domowym – należy przez to rozumieć lokatora samodzielnie zajmującego lokal mieszkalny tzw. 
gospodarstwo jednoosobowe lub lokatora, jego małżonka i inne osoby wspólnie z nim stale zamieszkujące 
i gospodarujące, które swoje prawa do zamieszkania w lokalu wywodzą z prawa tego lokatora tzw. 
gospodarstwo wieloosobowe, 

9) kwocie najniższej emerytury - należy przez to rozumieć aktualnie obowiązującą kwotę najniższej emerytury 
ogłaszaną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej, 

10) osobie bezdomnej – to osoba bezdomna w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268), 

11) lista mieszkaniowa – lista osób, które w wyniku weryfikacji wniosku na podstawie niniejszej uchwały oraz 
oceny warunków socjalno-mieszkaniowych zostały zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu lokalu 
z zasobu, 

12) powierzchnia pokoi lokalu – należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich pokoi  
w lokalu. W przypadku lokali bez wydzielonego pomieszczenia kuchennego lub wnęki kuchennej, w/w 
powierzchnię pomniejsza się o 4m2,  

13) przegęszczenie - nadmierne zaludnienie/trudne warunki mieszkaniowe – zamieszkiwanie w lokalu, którego 
powierzchnia pokoi przypadająca na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy jest mniejsza niż 5m2 

w gospodarstwie wieloosobowym i 10 m2 w gospodarstwie jednoosobowym,   

14) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć osobę występującą do Urzędu Gminy Wieprz 
z wnioskiem o przydział lokalu mieszkalnego, 

15) centrum życiowe - Gminę Wieprz uznaje się za „centrum życiowe” w przypadku którym dana osoba 
przebywa z zamiarem stałego pobytu, gdzie scentralizowane są wszystkie jej podstawowe sprawy życiowe, 
(osoby centralizujące swoje potrzeby życiowe i prowadzące na tym terenie gospodarstwo domowe), które może 
być wykazane w szczególności zaświadczeniami, poświadczeniami lub innymi odpowiednimi dokumentami, 
w tym zameldowaniem na pobyt stały lub zatrudnieniem w granicach administracyjnych Gminy Wieprz.  
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Rozdział 2. 
Wynajem lokali z zasobu Gminy 

§ 2. 1. Gmina wynajmuje lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy, 
a w szczególności: 

1) lokale mieszkalne na czas nieoznaczony osobom: 

a) umieszczonym w wykazie, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu, 

b) spełniającym warunki kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy, 

c) zawierającym umowy najmu w związku z zamianą lokali mieszkalnych, 

d) które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci 
najemcy, 

e) którym przysługuje prawo do lokalu zamiennego, 

2) lokale mieszkalne na czas oznaczony dla osób: 

a) którym prawomocnym wyrokiem sądu przyznano uprawnienia do najmu socjalnego lokalu, 

b) umieszczonych w wykazie, z którymi mogą być zawarte umowy najmu socjalnego lokalu. 

3) W przypadku lokali przeznaczonych do wynajęcia na czas trwania stosunku pracy nie stosuje się postanowień 
określonych w ust. 1 pkt 1 i 2,; 

2. Gmina wynajmuje lokale, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 osobom, które spełniają następujące warunki: 

a) są pełnoletnie, 

b) Gmina Wieprz stanowi dla nich „centrum życiowe” w rozumieniu § 1 ust. 2 uchwały, 

c) Pierwszeństwo w przyznaniu lokalu socjalnego uzyskują osoby z występującym zjawiskiem przemocy 
w rodzinie po przedłożeniu potwierdzenia procedur „Niebieskich Kart”. 

d) posiadają niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe, 

e) osiągają dochód uzasadniający oddanie lokalu w najem, o którym mowa w § 5 i § 6 uchwały. 

3. Gmina wynajmuje lokale, o których mowa w ust. 1 pkt 3 na podstawie decyzji Wójta Gminy Wieprz po 
przedłożeniu uzasadnienia w sprawie najmu przez Kierownika SP ZOZ w Wieprzu w przypadku lokalu 
usytuowanego w Ośrodku Zdrowia we Frydrychowicach oraz odpowiedniego Dyrektora Zespołu Szkół 
Samorządowych w przypadku lokali usytuowanych w budynku Domu Nauczyciela w Wieprzu. 

§ 3. Z mieszkaniowego zasobu gminy wydziela się lokale mieszkalne, które przeznaczone są na najem jako 
pomieszczenia tymczasowe. 

§ 4. 1. Nawiązanie stosunku najmu następuje w drodze pisemnej umowy pomiędzy Gminą Wieprz, a najemcą 
lokalu mieszkalnego, zwanej dalej umową najmu. 

2. Umowy najmu lokali w imieniu gminy zawiera Wójta Gminy Wieprz 

3. Zawarcie umowy najmu powinno nastąpić w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia 
poświadczającego prawo do zawarcia umowy najmu. 

4. Wydane pisemne powiadomienie do zawarcia umowy najmu traci ważność, jeżeli osoba bez podania ważnej 
przyczyny nie objęła w użytkowanie wskazanego lokalu w terminie 30 dni od daty otrzymania skierowania. 

5. Osoba wskazana ma obowiązek przejęcia lokalu i zamieszkania w nim nie później niż w ciągu jednego 
miesiąca od dnia podpisania umowy. 

6. Nie realizuje się najmu socjalnego w lokalach które wydzielone są na czas trwania stosunku pracy. 

7. Umowy najmu lokali przeznaczonych do wynajęcia na czas trwania stosunku pracy będą zawierane na czas 
trwania stosunku pracy w przypadku umowy o pracę zawartej na czas określony lub w przypadku umowy o pracę 
zawartej na czas nieokreślony -umowa najmu zawarta zostanie na czas nie krótszy niż 3 lata z możliwością 
przedłużenia, po zasięgnięciu opinii Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych 
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Rozdział 3. 
Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lokalu mieszkalnego na czas 

nieoznaczony i lokalu w najem socjalny 

§ 5. 1. Oddanie w najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony może nastąpić na rzecz osób, których 
średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 – miesięcy, poprzedzających 
dzień złożenia wniosku, nie przekracza: 

- 100% najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych, 

- 150 % najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych. 

2. Oddanie w najem lokalu mieszkalnego do remontu może nastąpić na rzecz osób, których średni miesięczny 
dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 – miesięcy, poprzedzających dzień złożenia 
wniosku, nie przekracza: 

- 350% najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych, 

- 300 % najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych. 

§ 6. 1. Oddanie w najem socjalny lokalu mieszkalnego może nastąpić na rzecz osób, których średni miesięczny 
dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień 
złożenia wniosku nie przekracza: 

- 70 % najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych, 

- 100% w gospodarstwie jednoosobowym 

oraz niezależnie od wysokości średniego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa 
domowego w przypadku, gdy w wyniku klęski żywiołowej (np. powodzi, pożaru, osunięcia się ziemi) 
utraciły możliwość zamieszkiwania w dotychczas zajmowanym lokalu.  

2. W sytuacji orzeczenia przez sąd uprawnień do lokalu socjalnego, umowę na lokal socjalny zawiera się 
w pierwszej kolejności, poza przypadkiem, kiedy osoby utraciły możliwość do zamieszkiwania w dotychczas 
zajmowanym lokalu w wyniku klęski żywiołowej. 

3. Umowę najmu socjalnego lokalu zawiera się na czas określony do 3 lat. 

4. Umowę najmu socjalnego lokalu można przedłużyć na następny okres, jeżeli dochód najemcy 
nie przekroczył wysokości określonej w ust. 1 nie więcej niż o 30% nie wyklucza możliwości przedłużenia umowy 
najmu socjalnego lokalu, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie umowy lub jeżeli 
jedynym źródłem utrzymania jest świadczenie emerytalne lub rentowe. 

5. Lokale oddane w najem socjalny nie mogą być przedmiotem zamiany. 

§ 7. 1. Dla potrzeb ustalenia dochodów, o których mowa w § 5 i § 6 uwzględnia się aktualnie obowiązującą 
kwotę najniższej emerytury ogłaszaną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Podstawę ustalenia wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, o których mowa w § 5 i § 
6 stanowi deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu wszystkich członków gospodarstwa domowego wraz 
z dokumentami potwierdzającymi te dochody. 

§ 8. 1. Najemcy lokali stanowiących własność gminy, mogą ubiegać się o otrzymanie obniżki czynszu, która 
uzależniona jest od wysokości dochodu w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku oraz ilości 
osób tworzących gospodarstwo domowe: 

1) 10% jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku średni miesięczny dochód 
uprawniający do zastosowania obniżki czynszu w przypadku gospodarstw jednoosobowych nie przekracza 
100% najniższej emerytury, a w przypadku gospodarstw wieloosobowych nie przekracza 75% najniższej 
emerytury. 

2. Najemcy lokali na czas nieoznaczony obejmujący lokal przeznaczony do remontu we własnym zakresie 
mogą uzyskać obniżkę czynszu na okres 3 miesięcy. Stawka czynszu lokalu do remontu liczona jest jak za lokal 
w najem socjalny. 

3. Średni miesięczny dochód, o którym mowa w ust. 1, ustala się zgodnie z § 5 i § 7 niniejszej uchwały. 
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4. Obniżki czynszu na okres 12 miesięcy udziela Wójt Gminy Wieprz na wniosek osoby zainteresowanej. 

5. Obniżki czynszu udziela się najemcy, który na dzień złożenia wniosku nie posiada zaległości 
w opłatach za używanie lokalu. 

6. Obniżki czynszu nie stosuje się wobec najemców lokali w najem socjalny 
i tymczasowych pomieszczeń. 

7. Obniżki czynszu nie udziela się osobom zajmującym lokal bez tytułu prawnego. 

8. Obniżka stawki czynszu przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza 
normatywnej powierzchni dla poszczególnej liczby osób zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 Ustawy o dodatkach 
mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133). 

9. W sytuacji gdy powierzchnia mieszkania w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego 
przekracza normatywną powierzchnię użytkową lokalu przyjętą na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2133) Gmina może zaproponować inny lokal 
mieszkalny o powierzchni użytkowej nie przekraczającej normatywów przyjętych w powołanej wcześniej ustawie. 

§ 9. Zasady weryfikacji stawek czynszu w lokalach oddanych w najem na czas nieoznaczony: 

1) Nie częściej niż co 2 lata w czwartym kwartale bieżącego roku, gmina weryfikuje spełnienie przez najemców 
lokali mieszkalnych oddanych w najem na czas nieoznaczony, kryterium wysokości dochodu uzasadniającego 
oddanie w najem. 

2) Wysokość dochodu osiąganego przez gospodarstwo domowe najemcy stanowi podstawę do ustalenia nowej 
wysokości czynszu zajmowanego przez najemcę lokalu. Dochody powinny być wykazane ze wszystkich źródeł 
ich uzyskiwania i udokumentowane. 

3) Najemca zobowiązany jest do złożenia w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania gminy deklaracji 
o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających złożenie 
deklaracji. 

4) Wobec najemcy, który podczas weryfikacji dochodów członków gospodarstwa domowego przekracza 
wysokość uzyskiwanego dochodu określonego w § 5 wysokość czynszu nie może przekroczyć w skali roku 8% 
wartości odtworzeniowej lokalu. 

5) W przypadku niezłożenia deklaracji zgodnej ze wzorem ustalonym w ustawie o dodatkach mieszkaniowych, 
czynsz za lokal zajmowany przez najemcę ulega podwyższeniu do kwoty 8% wartości odtworzeniowej w skali 
roku. 

6) Wysokość czynszu oblicza się zgodnie z art. 21 c ust. 5 ustawy. 

Rozdział 4. 
Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy 

§ 10. 1. Wnioskodawcy starający się o najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony dla poprawy 
dotychczasowych warunków zamieszkania muszą spełniać łącznie następujące warunki: 

1) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego dotychczas zajmowanego lokalu 
nie może być wyższy niż określony w § 5 § 7 ust.1 stosuje się odpowiednio, 

2) powierzchnia pokoi dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego przypadającego na członka gospodarstwa 
domowego jest mniejsza niż 5m2 w gospodarstwie wieloosobowym lub mniejsza niż 10 m2 w gospodarstwie 
jednoosobowym. Do wyliczenia powierzchni mieszkalnej nie uwzględnia się osób, które posiadają 
zameldowanie w lokalu lecz faktycznie w nim nie zamieszkują. Kryterium powierzchniowe nie dotyczy osób 
zamieszkujących w lokalach w ramach najmu socjalnego,  

3) na najemcy dotychczas zajmowanego lokalu, stanowiącego mieszkaniowy zasób gminy nie ciążą zobowiązania 
z tytułu zaległości czynszowych oraz opłat za dostawę wody, odbiór ścieków, wywóz nieczystości stałych. 

Rozdział 5. 
Kryteria wyboru osób którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony 

i lokalu socjalnego 

§ 11. 1. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony przysługuje: 
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1) osobom, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych w rozumieniu ustawy – 
a wysokość dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwot 
określonych § 5, 

2) osobom pozbawionym lokali mieszkalnych wskutek klęski żywiołowej i katastrofy budowlanej lub innego 
zdarzenia losowego oraz zajmującym lokale w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, bez względu na 
dochody członków gospodarstwa domowego, 

3) osobom niepełnosprawnym, osobom opuszczającym Dom Dziecka, rodzinę zastępczą, ośrodek wychowawczy 
w związku z osiągnięciem pełnoletności, poprzednio zamieszkałym na terenie Gminy Wieprz. 

2. Dopuszcza się możliwość zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony z osobami: 

1) wobec których sąd orzekł eksmisję z lokalu przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie 
lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, 

2) które utraciły uprawnienia do dalszego zajmowania lokalu w najem socjalny i spełniają kryterium niskich 
dochodów, określonych w § 5 uchwały. 

§ 12. 1. Pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu przysługuje: 

1) osobom, którym przyznano prawomocnym wyrokiem sądu uprawnienie do lokalu socjalnego lub w przypadku 
możliwości przekwaterowania do pomieszczenia tymczasowego, 

2) wnioskodawcy lub osobie objętej wnioskiem posiadającej znaczny stopień niepełnosprawności lub całkowitą 
niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji 

3) osobom bezdomnym i nie posiadającym dochodów wyższych niż określone w § 6, 

4) osobom, które nie mają tytułu prawnego do lokalu w tej samej lub pobliskiej miejscowości i których dochód na 
jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza wysokości dochodów określonych w § 6, 

5) osobom opuszczającym Dom Dziecka w związku z uzyskaniem pełnoletności i których dochód na jednego 
członka gospodarstwa domowego nie przekracza wysokości określonej w § 6, 

6) osobom, które zajmują lokal nie nadający się do zamieszkania ze względu na stan techniczny i wyposażenie lub 
którego powierzchnia pokoi przypadająca na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy jest mniejsza 
niż 5 m2 w gospodarstwie wieloosobowym i 10 m2 w gospodarstwie jednoosobowym oraz spełniają kryteria 
dochodu gospodarstwa domowego określone w § 6.  

2. Dopuszcza się możliwość zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu: 

1) z właścicielami lub najemcami lokali, co do których organ nadzoru budowlanego stwierdził konieczność 
rozbiórki lub remontu budynku 

2) z osobami zajmującymi bez tytułu prawnego lokale lub budynki objęte wykwaterowaniem w związku 
z realizacją inwestycji Gminy Wieprz. 

  

Rozdział 6. 
Warunki dokonywania zamian lokali mieszkalnych 

§ 13. 1. Dobrowolne zamiany lokali mieszkalnych mogą być dokonywane pomiędzy: 

1) najemcami lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, 

2) najemcami, o których mowa w pkt 1, a najemcami lokali wchodzących w skład mieszkaniowych zasobów 
innych gmin, po uzyskaniu zgody właścicieli tych lokali, 

3) najemcami, o których mowa w pkt 1, a członkami spółdzielni mieszkaniowych posiadających spółdzielcze 
lokatorskie prawo do lokalu, po uzyskaniu zgody właścicieli tych lokali. 

2. Skierowanie do zawarcia umowy najmu, dotyczące dobrowolnej zamiany lokali mieszkalnych może być 
zrealizowane, jedynie po skutecznym zrzeczeniu się przez strony tej zamiany praw do najmu dotychczas 
zajmowanych lokali oraz równocześnie z fizycznym dokonaniem zamiany, potwierdzonym protokołami zdawczo-
odbiorczymi. 
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3. Wnioskodawcy ubiegający się o zamianę mieszkania składają wypełnione wnioski na drukach, które 
kierowane są do rozpatrzenia przez Komisję Mieszkaniową. 

4. Wyłącza się możliwość dokonania zamiany lokali mieszkalnych jeżeli w jej wyniku na jednego członka 
gospodarstwa domowego będzie przypadać mniej niż 5m2 powierzchni pokoi, a w przypadku jednoosobowego 
mniej niż 10 m2.  

5. 1) Osoby wnioskujące o dobrowolną zamianę lokali uzgadniają między sobą sposób usunięcia ewentualnych 
nieprawidłowości w realizowaniu umów najmu lokali, w tym w szczególności uregulowania zaległości 
czynszowych za najem lokali. 

2) W sytuacji, gdy jeden z lokali przeznaczonych do zamiany jest zadłużony, konieczne jest przedłożenie 
dokumentu potwierdzającego spłatę tych należności. 

6. Lokale wynajmowane w ramach umowy najmu socjalnego oraz pomieszczenia tymczasowego nie podlegają 
dobrowolnej zamianie. 

§ 14. 1. Wójt Gminy Wieprz może odmówić zgody na zamianę lokali, jeśli informacje zawarte we wnioskach 
i załączonych do nich dokumentach oraz wyniki przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego nie dają 
gwarancji wykonania w wyznaczonym terminie zobowiązań, o których mowa w §13, ust. 5 pkt 1 i 2. 

2. Dopuszcza się możliwość odmowy dokonania dobrowolnej zamiany lokalu w przypadku gdy 
przeprowadzona weryfikacja wykaże, iż czynsz oraz inne opłaty za używanie lokalu uzyskanego 
w wyniku zamiany przekroczyłyby 55% miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego. 

   

Rozdział 7. 
Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub 

w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy 

§ 15. 1. Uprawnionymi do uregulowania tytułu prawnego do zajmowanego lokalu są osoby: 

1) posiadające prawo do najmu zajmowanego lokalu na podstawie przepisów ustawy: art. 30, art. 31 oraz 
art. 680(1) i art. 691 Kodeksu cywilnego, 

2) które pozostawały w lokalu po opuszczeniu go przez najemcę lub pozostawały w lokalu po śmierci najemcy 
i nie wstąpiły w stosunek najmu w trybie art. 691 Kodeksu cywilnego pod warunkiem, że stale zamieszkiwały 
z najemcą do ustania stosunku najmu i nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu (dotyczy: małżonków 
nie będących współnajemcami lokalu, zstępnych, wstępnych, rodzeństwa, powinowatych w tej samej linii lub 
stopniu, osób przysposobionych i przysposabiających, osób małoletnich przyjętych na podstawie orzeczenia 
sądu na wychowanie, osób pozostających faktycznie we wspólnym pożyciu małżeńskim z najemcą). 

2. Dopuszcza się odmowę wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu zajmowanego lokalu mieszkalnego 
w sytuacji, gdy powierzchnia mieszkania przekracza normatywną powierzchnię użytkową lokalu przyjętą na 
podstawie art.5 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 2133 z późn. zm.). W takim przypadku organ Gminy proponuje inny lokal mieszkalny o powierzchni 
użytkowej nie przekraczającej normatywów przyjętych w powołanej wyżej ustawie. 

3. Dopuszcza się możliwość ponownego zawarcia umowy najmu dotychczas zajmowanego lokalu, na wniosek 
osoby, wobec której, z przyczyn wymienionych w art. 11 ust. 2 pkt.2 ustawy, została wypowiedziana umowa 
najmu lub orzeczona eksmisja z lokalu, w przypadku regulowania zadłużenia czynszowego i kosztów sądowych. 

Rozdział 8. 
Tryb rozpatrywania wniosków o najem lokali 

§ 16. 1. Negatywnie weryfikowane są wnioski osób: 

1) które zbyły lub przekazały dobrowolnie lokal lub budynek mieszkalny w całości lub części, 

2) które dokonały wcześniej dobrowolnej zamiany mieszkania na lokal o mniejszej strukturze powierzchni 
użytkowej. 

2. Ustala się poniższy tryb załatwiania wniosków o najem lokali: 

1) wnioskodawca składa wypełniony wniosek według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych zasad 
wraz z: 
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a) deklaracją o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego z 3 miesięcy poprzedzających dzień 
złożenia wniosku wraz zaświadczeniami potwierdzającymi jego osiągnięcie. Dochody powinny być 
wykazane ze wszystkich źródeł ich uzyskiwania i udokumentowane w szczególności przez Pracodawcę, 
Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 
niniejszych zasad, 

b) oświadczeniu o nieposiadaniu tytułu prawnego do lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej 
miejscowości według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszych zasad, 

c) oświadczeniem o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 4 do niniejszych zasad, 

d) zgodą na gromadzenie, przetwarzanie i podanie do publicznej wiadomości danych osobowych, zgodnie 
z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), 

e) innymi dokumentami, potwierdzającymi spełnienie kryteriów do zawarcia umowy najmu. 

f) wnioski o najem socjalny winny zawierać pozytywna opinię Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wieprzu oparta o wywiad środowiskowy stwierdzający konieczność przydziału lokalu socjalnego. 

2) Wniosek podlega wstępnej weryfikacji zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale przez 
pracownika Urzędu ds. lokalowych. 

3) Zweryfikowane wnioski wymagają rozpatrzenia przez Komisję Mieszkaniową powołaną przez Wójta Gminy 
Wieprz, 

4) Przyjmowanie wniosków osób ubiegających się o otrzymanie lokalu mieszkalnego prowadzone jest do 
1 grudnia każdego roku poprzedzającego sporządzenie list, poza wyjątkami wskazanymi w niniejszej uchwale. 

3. Listy przydziału lokali na czas oznaczony i nieoznaczony sporządza pracownik ds. lokalowych w oparciu 
o liczbę wolnych lokali pozostających w dyspozycji Gminy. 

4. Ostateczne listy przydziału zatwierdzane są Zarządzeniem Wójta Gminy Wieprz. 

5. Oprócz rocznych list osób uprawnionych do zawarcia najmu mogą być w ciągu roku sporządzane dodatkowe 
listy. 

6. W przypadku zwolnienia się lokalu mieszkalnego Wójt wskazuje z listy oczekujących osobę do zawarcia 
umowy najmu, przy czym osoba ta musi ponownie udokumentować, że Gmina Wieprz stanowi jej „centrum 
życiowe” oraz wysokość osiąganego dochodu i warunki mieszkaniowe nadal kwalifikują ją do otrzymania 
przydziału lokalu. 

7. Niedokonanie aktualizacji w wyznaczonym terminie lub dokonanie aktualizacji w sposób niekompletny, jak 
również przekroczenie kryterium dochodowego określonego w niniejszej uchwale uniemożliwia zawarcie umowy 
najmu i stanowi podstawę do skreślenia wnioskodawcy z listy o której mowa § 1 ust.2 pkt 12 uchwały. 

8. W przypadku dwukrotnej odmowy przyjęcia proponowanego mieszkania osoba podlega skreśleniu z listy, 
może być na niej ponownie umieszczona wyłącznie w przypadku zmiany okoliczności, które stanowiły podstawę 
umieszczenia jej na liście. Postanowienia tego nie stosuje się do osób otrzymujących skierowania w wyniku 
zakwalifikowania ich do zamiany lokali. 

9. Osoby ujęte na liście sporządzonej według dotychczasowych przepisów zachowują prawo zawarcia umowy 
najmu wynikające z tej listy. 

10. Osoby umieszczone na liście osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu 
zobowiązane są do bieżącej aktualizacji informacji zawartych we wnioskach o najem lokalu w zakresie: 

1) dochodów członków gospodarstwa domowego, 

2) zmian w sytuacji rodzinnej dotyczącej członków gospodarstwa domowego (urodzenie dziecka, zawarcie 
związku małżeńskiego, rozwód, zgon itp.), 

3) zmiany adresu zamieszkania. 
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Rozdział 9. 
Wynajem tymczasowych pomieszczeń 

§ 17. 1. Prawo do zawarcia umowy najmu tymczasowego pomieszczenia przysługuje osobom, wobec których 
na podstawie prawomocnego wyroku lub postanowienia Sądu została wszczęta egzekucja mająca na celu 
opróżnienie z rzeczy i opuszczenie przez osoby zajmowanego lokalu. 

2. Umowę najmu tymczasowego pomieszczenia zawiera się na czas określony tj. na okres do 6 miesięcy. 

§ 18. Po zakończeniu umowy najmu pomieszczenia tymczasowego dopuszcza się ponowne zawarcie umowy 
najmu tego pomieszczenia tymczasowego, po spełnieniu przez wnioskodawcę: 

1) kryterium dochodowego § 6 ust. 1 niniejszej uchwały, 

2) uregulowaniu płatności z tytułu umowy najmu tymczasowego pomieszczenia, 

3) złożeniu oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego mogącego stanowić 
podstawę do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie przez wszystkich pełnoletnich 
mieszkańców. 

Rozdział 10. 
Dostosowanie lokalu do potrzeb osoby niepełnosprawnej 

§ 19. 1. Lokal wskazany do zasiedlenia dla osoby niepełnosprawnej powinien spełnić wymogi określone 
odrębnymi przepisami. 

2. Zakres prowadzonego przystosowania lokalu do indywidualnego rodzaju niepełnosprawności może 
obejmować: dostosowanie łazienki poprzez wymianę wanny na brodzik, poszerzenie otworów drzwiowych, 
wyrównanie posadzek w lokalu. 

3. Dostosowanie lokalu wynikać będzie z dostarczonych przez wnioskodawcę orzeczeń o stopniu 
niepełnosprawności i innych dokumentów. 

4. Przystosowanie lokalu musi uwzględniać techniczne uwarunkowania i możliwości budynku w którym 
znajduje się lokal. 

Rozdział 11. 
Zasady przeznaczenia lokali na realizację zadań, o których mowa w art.4 ust. 2b ustawy 

§ 20. Gmina może przeznaczać lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy na wykonywanie 
innych zadań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2020, poz.1876 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2020, poz. 821). 

§ 21. Mieszkania chronione i wspomagane przeznaczane mogą być dla osób zagrożonych ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnym, w podeszłym wieku lub przewlekle chorym, niesamodzielnym, 
kierowanych na podstawie decyzji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu ustalającego zasady pobytu 
w tych mieszkaniach. 

  

Rozdział 12. 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 22. 1. Wnioski osób, które ubiegały się o pomoc mieszkaniową z zasobu Gminy Wieprz do dnia wejścia 
w życie niniejszej uchwały, będą rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczasowej uchwały. 

2. Osoby objęte ostatecznymi listami mieszkaniowymi, sporządzonymi według dotychczasowych przepisów, 
zachowują uprawnienie do zawarcia umowy najmu lokalu. Realizacja list mieszkaniowych odbywa się zgodnie 
z zasadami wprowadzonymi niniejszą uchwałą. 

§ 23. Szczegółowy wykaz procedur i obowiązujących wzorów wniosków i oświadczeń zostanie określony 
odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Wieprz. 
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

WNIOSEK O WYNAJEM LOKALU MIESZKALNEGO 
WCHODZĄCEGO W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY WIEPRZ 

…………………………………………                                                                      data……………..… 

( Imię i Nazwisko) 

………………………………………… 

(Adres stałego zameldowania) 

………………………………………… 

(Adres do korespondencji, tel.) 

WNIOSEK O WYNAJEM LOKALU MIESZKALNEGO 
WCHODZĄCEGO W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY WIEPRZ 

Proszę o wynajem mieszkania dla wymienionych niżej osób: 

Dochód* 
L. p. Imię i nazwisko Rok 

urodzenia 
Stosunek do 

wnioskodawcy Kwota zł/m-c ** Pieczęć podpis 
   Pracodawcy *** 

1.   wnioskodawca   
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      

Osoby wspólnie zamieszkujące (zameldowane na pobyt stały) nieobjęte wnioskiem: 

7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    

Potwierdza się ,że pod wskazanym adresem zameldowane 
są na pobyt stały osoby wymienione w pozycjach: 
................................................................................... 
Pobyt stały wnioskodawcy od.................................. 

Stan cywilny wnioskodawcy (data zawarcia związku małżeńskiego) …………………………….. 

*    Dane dotyczące dochodów brutto wnioskodawcy i członków rodziny zgłoszonych  do wspólnego 
zamieszkania (średnia miesięczna za okres 3–ch miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku). 

**   Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz składek na 
ubezpieczenie emerytalne, rentowe a także ubezpieczenie chorobowe, chyba że zostały zaliczone do kosztów 
uzyskania przychodu. 

***  Dochody osób niepracujących potwierdza się odcinkiem emerytury, renty, zaświadczeniem z Urzędu 
Pracy, zaświadczeniem z GOPS o wysokości pobieranych zasiłków stałych, rodzinnych i zaliczek 
alimentacyjnych. 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą składają oświadczenie o wysokości dochodów. 

Prośbę swoją motywuję następująco: ............................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

......... 

II.  Informacje o obecnie zajmowanym lokalu: 

1. Najemcą (członkiem spółdzielni, właścicielem)* mieszkania, w którym  zamieszkuję jest: 

……………………………………………………………………………………………………... 

2. Zajmowane obecnie mieszkanie jest lokalem: komunalnym, spółdzielczym, prywatnym, zakładowym, 
lokatorskim - własnościowym, innym.* 

3. Opis mieszkania: 

a) mieszkanie położone jest w budynku mieszkalnym, niemieszkalnym, przeznaczonym do opróżnieni (z uwagi na  
stan techniczny, pod inwestycje).* 

b) składa się z: ................... pokoi o powierzchni każdego z nich: 

1) ................ m2,  2) ............... m2,  3) ................ m2,  4) ................ m2,  5) .............. m2     

oraz kuchni o powierzchni ................... m2.  

c) wyposażone jest w instalację wodną, kanalizacyjną, gazową, ciepłą wodę, centralne ogrzewanie, ogrzewanie 
piecowe, wc, łazienkę, inne pomieszczenia. 

4. Okres zamieszkiwania ............................................................................................................. 

5. Opłaty za lokal: 

a) płacone regularnie, 

b) występują zaległości w wysokości: .............................. zł za okres ...................................... 

c)  

Potwierdzam zgodność danych dotyczących warunków zamieszkiwania oraz informację dotyczącą 
regulowania należności czynszowych za zajmowany lokal mieszkalny. 

.................................................................... 

(data i podpis administratora lub zarządcy lokalu) 

*właściwe zaznaczyć 

III.   Oświadczenia wnioskodawcy: 

1. Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań zgodnie z art. 233 k.k., oświadczam 
że: 

·nie posiadałem/am i nie posiadam tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub domu, 

·nie ubiegam się o przydział mieszkania z innego źródła, 

·nie buduję domu. 

2. Ponadto przyjmuję do wiadomości, że złożenie oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane lub zatajenie 
danych dotyczących własnej sytuacji mieszkaniowej i materialnej skutkuje odstąpieniem od realizacji wniosku. 

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych 
osobowych Urząd Gminy Wieprz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) złożonych w celu rozpatrzenia wniosku 
o przydział lokalu mieszkalnego. 

Wieprz, dnia ....................................  ........................................................ 

       (podpis wnioskodawcy i współmałżonka 

IV.   Weryfikacja wniosku. 

Suma dochodów miesięcznych uzyskiwanych przez rodzinę …………………………………….. 
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Średni dochód na osobę: ……………………. Kryterium dochodowe: …………………………... 

Suma powierzchni pokoi: …………………………………………………………………………. 

Powierzchnia pokoi na osobę: ……………… Kryterium powierzchniowe: …………………… 

V.   Sposób załatwienia wniosku. 

 
1. Wniosek został załatwiony pozytywnie, wnioskodawca został wpisany na listę oczekujących na przydział 

lokalu mieszkalnego. Opinia Komisji Mieszkaniowej z dnia ………………………… 

 
2. Wniosek Pani/Pana ........................................... o wynajem mieszkania został załatwiony odmownie, 

o czym wnioskodawcę powiadomiono pismem Nr ………………………….. z dnia …………………… 
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 

DEKLARACJA O DOCHODACH 

…………………………………………                                        Wieprz, dnia:…………………..…..… 

( Imię i Nazwisko) 

………………………………………… 

(Adres stałego zameldowania) 

………………………………………… 

(Adres do korespondencji, tel.) 

DEKLARACJA O DOCHODACH 

Za okres 3 miesięcy tj. ………………………………. 

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 

1. Imię i Nazwisko……………………………………………, stopień pokrewieństwa……………….., 

data urodzenia……………………………………………; 

2. Imię i Nazwisko……………………………………………, stopień pokrewieństwa……………….., 

data urodzenia……………………………………………; 

3. Imię i Nazwisko……………………………………………, stopień pokrewieństwa……………….., 

data urodzenia……………………………………………; 

4. Imię i Nazwisko……………………………………………, stopień pokrewieństwa……………….., 

data urodzenia……………………………………………; 

5. Imię i Nazwisko……………………………………………, stopień pokrewieństwa……………….., 

data urodzenia……………………………………………; 

6. Imię i Nazwisko……………………………………………, stopień pokrewieństwa……………….., 

data urodzenia……………………………………………; 

7. Imię i Nazwisko……………………………………………, stopień pokrewieństwa……………….., 

data urodzenia……………………………………………; 

8. Imię i Nazwisko……………………………………………, stopień pokrewieństwa……………….., 

data urodzenia……………………………………………; 

Oświadczam, że w danym okresie dochody moje i wymienionych kolejno członków gospodarstwa 
domowego wyniosły: 

Lp. Miejsce pracy, nauki Źródło dochodu 2) Wysokość dochodu 
[zł] 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    

Łączny dochód całego gospodarstwa domowego:  
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Średni łączny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi …………………………………zł to 
jest miesięcznie ……………………………………………….  zł. 

1. Od dnia 1 stycznia 1999 r. (na podstawie Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. Dz. U. Nr 71 poz. 734 
 o dodatkach mieszkaniowych); 

- Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na 
ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach 
o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. 

- Za dochód osoby prowadzącej działalność gospodarczą przyjmuje się kwotę podaną wg powyższej definicji. 

-  Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach 
przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego w Dz. Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94 poz. 431  
z późniejszymi zmianami). 

2. Do dochodów zalicza się w szczególności dochody z tytułu: 

- pracy, działalności gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło, 

- zasiłków rodzinnych i wychowawczych, 

- świadczeń otrzymanych z powodu odbywania przez członków gospodarstwa domowego służby wojskowej lub 
zastępczej, 

- środków na rozłąkę, 

- świadczeń wypłaconych załogom pływającym , 

- świadczeń z pomocy społecznej, 

- prowadzenia gospodarstwa rolnego, ustalane z zastosowaniem hektarów przeliczeniowych według zasad 
określonych w przepisach o podatku rolnym, 

- alimentów, stypendiów, emerytur i rent w tym zagranicznych, 

- dywidend i innych periodycznie uzyskiwanych dochodów, zwłaszcza z najmu lub dzierżawy, praw autorskich 
lub wykonywania wolnych zawodów, 

- oszacowane przez wnioskodawcę dochody z ryczałtu ewidencyjnego i karty podatkowej. 

3. Do dochodu nie wlicza się: 

- dodatku dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej oraz 
jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku 
mieszkaniowego. 

Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że dokumenty na podstawie których 
zadeklarowałem/am dochody jestem zobowiązany/a przechowywać przez okres 3 lat, 
oraz uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego potwierdzam własnoręcznym 
podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji. 

 

…………………………….. 

Podpis wnioskodawcy 

………………. 

Objaśnienia: 

1. Przez gospodarstwo domowe rozumie się lokatora samodzielnie zajmującego lokal lub lokatora, jego 
małżonka i inne osoby wspólnie 
z nim stale zamieszkujące i gospodarujące, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tego 
lokatora (Art. 4); 

2. Wymienić każde źródło dochodu; 
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Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1 

OŚWIADCZENIE O NIEPOSIADANIU TYTUŁU PRAWNEGO DO INNEGO LOKALU POŁOŻONEGO 
W TEJ SAMEJ LUB POBLISKIEJ MIEJSCOWOŚCI 

………………                                                                    …………….…………..data……………..… 

( Imię i Nazwisko) 

………………………………………… 

(Adres stałego zameldowania) 

………………………………………… 

(Adres do korespondencji, tel.) 

Wójt Gminy Wieprz, 

 ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz 

OŚWIADCZENIE O NIEPOSIADANIU TYTUŁU PRAWNEGO DO INNEGO LOKALU 
POŁOŻONEGO W TEJ SAMEJ LUB POBLISKIEJ MIEJSCOWOŚCI 

W związku z przedłożeniem wniosku o przydział mieszkania oświadczam, że nie posiadam tytułu prawnego 
do innego lokalu położonego na terenie Gminy Wieprz lub w  pobliskiej miejscowości w rozumieniu 
art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 21.06.2001 r. - o  ochronie praw lokatorów, zasobie mieszkaniowym gminy 
i zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2020. 611). 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. 

.................................... 

(data i podpis) 
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Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1 

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM 

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM 

Ja ......................................................... urodzony(-na)................................................................. 

 (imię i nazwisko)  

oświadczam, że na stan majątkowy*) członków gospodarstwa domowego składają się: 

I. Nieruchomości: 

– mieszkanie – powierzchnia (m2), tytuł prawny: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

– dom – powierzchnia (m2), tytuł prawny: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

– gospodarstwo rolne – rodzaj, powierzchnia (w ha, w tym przeliczeniowych), tytuł prawny: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

– inne nieruchomości (np. działki, grunty) – powierzchnia (m2), tytuł prawny: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

II. Składniki mienia ruchomego: 

– pojazdy mechaniczne – marka, model, rok produkcji, data nabycia, wartość szacunkowa: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

– maszyny – rodzaj, rok produkcji, wartość szacunkowa: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

– inne przedmioty wartościowe - rodzaj, wartość szacunkowa: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

III. Zasoby pieniężne: 
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– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej/obcej: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

– papiery wartościowe – wartość szacunkowa: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

IV. Inne dodatkowe informacje o stanie majątkowym: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

........................................... ................................. 
(miejscowość, data) (podpis) 

*) Należy uwzględnić majątek objęty wspólnością ustawową oraz majątek osobisty. 
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