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ZASADY NABORU I KWALIFIKACJI NA WOLNE LOKALE MIESZKALNE  

w budynkach ITBS - ZGL Sp. z o.o. w Iławie 

   
§ 1 

 
Na podstawie § 12 Regulaminu Przyznawania Lokali Mieszkalnych stanowiących załącznik nr 1 

do umowy Spółki wprowadza się szczegółowe zasady naboru i kwalifikacji osób fizycznych        

do zasiedlenia w wolnych lokalach mieszkalnych będących w zasobach ITBS-ZGL Sp. z o.o. 

 

§ 2 

 
1. Mieszkania w budynkach mieszkalnych będących w zasobach ITBS-ZGL Sp. z o.o. mogą być 

wynajmowane wyłącznie osobom spełniającym warunki określone w ustawie z dnia  

25 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz  

o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 133, poz. 654 z późn. zm.) oraz w Regulaminie 

Przyznawania Lokali Mieszkalnych zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników Spółki. 

2. Mieszkanie należące do zasobu Spółki może być wynajmowane wyłącznie osobom 

fizycznym, jeżeli:  

1) osoba fizyczna wraz z osobami zgłoszonymi do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia 

lokalu nie posiadała tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie miasta 

Iławy, 

2) dochód gospodarstwa domowego w dniu zawarcia umowy najmu lokalu nie może 

przekraczać 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie oraz musi 

być na poziomie dochodu określonego w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 

mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71 poz. 634 z późn. zm.) i nie może go przekraczać: 

a. o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym, 

b. o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym, 

c. o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym          

o większej liczbie osób, 

3) dochód gospodarstwa domowego w chwili rozpatrywania wniosku, a także w chwili 

zawarcia umowy najmu nie może być mniejszy niż 30% kwot z pkt.2 

3. Nabór przyszłych najemców następuje poprzez zawieranie umów najmu lokali. 

 

§ 3 

1. W przypadku spełnienia przez wszystkie osoby ubiegające się o wolne mieszkanie warunków 

określonych w § 2 Regulaminu pierwszeństwo do wynajmu mają osoby spełniające warunki 

w następującej kolejności:  

a. najemcy lokali komunalnych w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, 

b. zwalniające lokal komunalny lub miejsce na liście oczekujących na lokal 

komunalny, 

c. posiadające stałe zatrudnienie na terenie miasta Iławy, 

d. zameldowani na terenie miasta Iławy, 

e. mieszkający w lokalach nie spełniających warunków lokalu socjalnego 

przewidzianych w art. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego. 
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§ 4 

Ilość zakwalifikowanych osób do umieszczenia na liście jest uzależniona od możliwości 

lokalowych ITBS. 

 

§ 5 

1. Wnioski o wynajęcie mieszkania rozpatrywane są przez komisję, której skład i ilość 

członków ustala i powołuje Prezes Zarządu ITBS-ZGL Spółka z o.o. 

2. Członkami Komisji nie mogą być osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej Spółki. 

3. Komisja sporządza listę osób zakwalifikowanych do najmu mieszkań w postaci listy. 

4. W przypadku spełnienia przez wszystkie osoby ubiegające się o wolne mieszkanie  

warunków określonych w § 2 i § 3 Regulaminu, Komisja będzie uwzględniać stan osobowy 

w gospodarstwie domowym oraz uzyskiwane dochody. Kryterium wpływającym na korzyść 

osoby zainteresowanej najmem jest fakt ubiegania się przez nią o przydział mieszkania 

komunalnego z zasobów miasta Iławy. 

 

  

§ 6 

1. Osoba zainteresowana najmem mieszkania w zasobach ITBS musi zgłosić się do siedziby 

Spółki w określonym terminie ogłoszonym wcześniej w lokalnych publikatorach. 

2. Osoba zainteresowana najmem lokalu winna zgłosić się do siedziby Spółki osobiście. 

3. Osoba zainteresowana – najemca-partycypant - zgłasza się w określonym czasie i miejscu 

celem złożenia deklaracji wraz z żądanymi dokumentami w postaci oświadczenia o miejscu 

pracy i zamieszkania oraz oświadczenia z ostatnich trzech miesięcy o dochodach własnych  

i innych osób tworzących gospodarstwo domowe, gdzie wielkość dochodów jest określona 

zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71 poz. 

634 z  późn. zm.), z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości, gdzie można 

stwierdzić adres zameldowania przyszłego najemcy. 

4. Osoba zainteresowana najmem składa w czasie naboru deklarację, iż: 

a. dokonuje wyboru wolnego lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym zgodnie  

z przedstawioną jemu dokumentacją, z wyszczególnieniem położenia lokalu tzn. 

który budynek, która kondygnacja, która klatka schodowa, numer lokalu, 

powierzchnia użytkowa lokalu,  

b. przyjmuje warunki obowiązujące w regulaminie naboru najemców. 

5. Osoba zainteresowana składa w czasie naboru deklarację, iż: 

a. zobowiązuje się w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia  

o zakwalifikowaniu na listę przydziału dokonać wpłaty kwoty partycypacyjnej 

wynoszącej 20% lub 30% wartości odtworzeniowej lokalu zgodnie z ustawą z dnia 

26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa 

mieszkaniowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070), 

b. termin wpłaty 7 dni jest terminem wpływu wpłaty partycypacyjnej na konto 

bankowe ITBS Iława pod rygorem skreślenia z listy rekrutacyjnej najemcy-

partycypanta bez prawa do odwołania z powodu ewidentnego naruszenia warunku 

regulaminu. 

6. Kwota partycypacji jest zwrotna w przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu, 

kwota partycypacji podlega zwrotowi nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia 

opróżnienia lokalu.  

7. W dniu zwrotu kwota partycypacji powinna odpowiadać kwocie stanowiącej odsetek 

aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej kwoty partycypacji.  

W przypadku, gdy umowa najmu uzależnia termin zwrotu kwoty partycypacji od zawarcia 

umowy najmu danego lokalu z następnym najemcą, zwrot kwoty partycypacji następuje  

z dniem zawarcia tej umowy, jednak nie później niż w terminie, o którym mowa wyżej. 

8. Listę osób zakwalifikowanych do najmu mieszkania podaje się do publicznej wiadomości 

poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w lokalu Spółki, na okres 7 dni, wraz  



 3 

z pouczeniem o trybie zgłaszania i rozpatrywania odwołań od tej listy. 

9. Ubiegający się o mieszkanie w zasobach Spółki mogą składać odwołania do Rady 

Nadzorczej Spółki za pośrednictwem Prezesa Zarządu Spółki w ciągu 7 dni od daty 

wywieszenia listy. Decyzje Rady Nadzorczej dotyczące odwołań są ostateczne.  

Po rozpatrzeniu odwołań ostateczną listę osób zakwalifikowanych do najmu w zasobach 

TBS wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki.  

10. Umieszczenie na liście nie rodzi zobowiązań Zarządu Spółki do zawarcia umowy najmu 

lokalu w przypadkach: 

a. niespełnienia kryteriów z § 2, 3 i 6 regulaminu w momencie zawierania umowy, 

b. zmiany aktów prawnych regulujących działalność ITBS. 

11. Osoby umieszczone na liście otrzymają nr konta, na które dokonają wpłaty kwoty 

partycypacyjnej w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia ich o tym. Brak środków na koncie 

Spółki w ciągu w/w 7 dni, automatycznie eliminuje daną osobę z listy. Na jej miejsce 

zostanie wprowadzona osoba z listy rezerwowej, która wyrazi zgodę na dany zwolniony 

tym sposobem lokal oraz dokona wpłaty wyliczonej kwoty partycypacyjnej w ciągu 7 dni. 

12. Po stwierdzeniu, że środki wpłynęły na konto Spółki w ciągu 7 dni zostanie zawarta 

umowa najmu, w której to umowie Spółka gwarantuje przydział lokalu, z określeniem 

lokalu o jaki ubiegał się najemca-partycypant.  

13. Na liście osób uprawnionych do wynajmu mieszkań mogą znaleźć się tylko osoby 

zakwalifikowane przez Komisję. Listę zatwierdza Prezes Zarządu Towarzystwa. 

 

§ 7 

 

1. Zarząd Towarzystwa dokonuje wynajmu mieszkań osobom umieszczonym na liście 

przydziału w drodze umowy najmu. 

2. W dniu zawarcia umowy najmu, osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego ma 

obowiązek dostarczenia aktualnych dokumentów potwierdzających warunki, o których 

mowa w § 2. 

3. Zawarcie umowy najmu Towarzystwo uzależnia od wpłacenia kaucji zgodnej z przepisami 

ustawy o ochronie praw lokatorów. Stanowi ona 12-krotność czynszu miesięcznego 

wyliczonego na dany lokal. 

           

 
 


