REGULAMIN
wynajmowania mieszkań w zasobach
Międzyrzeckiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Spółka z o.o.

§1
Towarzystwo Budownictwa Społecznego działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 roku o
niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity – Dz. U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1070 z
późn. zmianami), przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie i o
zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2001 r. Nr 71,poz.733), przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz
postanowieniami aktu założycielskiego Międzyrzeckiego TBS Spółka z o.o.
§2
Przy zawieraniu umów najmu mieszkań stanowiących zasoby TBS z konkretnymi osobami, Zarząd TBS
zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania warunków określonych regulaminem.
§3
Wysokość maksymalna dochodów wnioskodawcy w dniu zawarcia umowy nie może przekroczyć kwoty zgodnie z
wymogami art.30 ust.1 pkt.2 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, a więc dochód
gospodarstwa domowego nie może przekroczyć 1,3 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w
gospodarce narodowej w województwie, ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
§4
Międzyrzeckie TBS może wynająć lokal osobie fizycznej , jeżeli osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego
zamieszkania w dniu objęcia lokalu nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej
miejscowości.
§5
Międzyrzeckie TBS może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu
w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł
prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez
członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów Towarzystwa , w którym znajduje
się lokal o którego wynajem się ubiega.
§6
1. Wnioski o wynajęcie mieszkań składane w Towarzystwie są rozpatrywane przez 5 (pięć) osobową komisję
składającą się z 3 (trzech) przedstawicieli Gminy , na terenie której znajdują się zasoby Towarzystwa oraz 2 (dwóch)
przedstawicieli Towarzystwa.
Członkami wyżej wymienionej komisji nie mogą być osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej TBS.
2. Po rozpatrzeniu wniosków komisja sporządza listę osób z którymi zostanie zawarta umowa najmu lokalu.
3.Ewentualne odwołania od decyzji komisji rozpatruje Rada Nadzorcza Międzyrzeckiego TBS. Decyzje Rady
Nadzorczej są ostateczne.
§7
Przy ocenie warunków mieszkaniowych wnioskodawcy komisja bierze pod uwagę następujące kryteria przy
określeniu pierwszeństwa osób , które spełniają warunki określone w § 4 i 5 , z którymi zostanie zawarta umowa
najmu:
a)przebywanie w lokalach nie nadających się na stały pobyt ludzi;
b)zamieszkiwanie w budynkach, w których w trybie przepisów o państwowym nadzorze budowlanym stwierdzony
został stan zagrożenia życia lub zdrowia;
c)zamieszkiwanie w budynkach lub lokalach przeznaczonych do rozbiórki z powodu złego stanu technicznego lub
w związku z planowaną inwestycją albo remontem kapitalnym;
d)zamieszkiwanie w budynkach stanowiących własność osób fizycznych lub prawnych na podstawie decyzji o
przydziale;
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e)zamieszkiwanie dotychczas w lokalach, gdzie na jedną osobę przypada mniej niż 5 m² (pięć metrów
kwadratowych) powierzchni mieszkalnej;
f)wskazanie osób przez partycypantów;
g)wskazanie przez jednostki państwowe i samorządowe osób – specjalistów, którzy mają być zatrudnieni w tych
jednostkach, a nie posiadają mieszkań.
§8
Ilość zakwalifikowanych wnioskodawców do umieszczenia na liście w celu zawarcia umowy najmu w danym roku
uzależniona będzie od możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych przez Międzyrzeckie TBS.

Wyciąg z Aktu Założycielskiego Międzyrzeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
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