KARTA USŁUGI

Urząd Miejski
w
Koluszkach

Wykonanie wyroku o eksmisję

Komórka
organizacyjna:

Data zatwierdzenia:
01.01.2015r.

Referat zagospodarowania przestrzennego i gospodarki
nieruchomościami

Tel./Fax:
PODSTAWA PRAWNA

•

GM.7142

tel i fax: 44 725-67-62; 44 714-58-15

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego ( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz 150 ze zm);
Uchwała Rady Miejskiej z dnia 29 września 2003 r. Nr XI/79/2003 w sprawie zasad gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy oraz określenie kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu
powinny być zawierane w pierwszej kolejności

WYMAGANE DOKUMENTY

•
•

Pisemny wniosek o realizację wyroku sądu.
Kserokopia wyroku Sądu o eksmisję opatrzony w klauzulę wykonalności z orzeczonym prawem do
otrzymania lokalu socjalnego.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

•
•

W ciągu miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych – w ciągu 2 miesięcy od dnia
wszczęcia postępowania.
Przydział lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego następuje według kolejności
umieszczenia na listach osób uprawnionych do zawarcia umowy na czas oznaczony w danym roku
kalendarzowym.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć w:
• Kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach ul. 11 Listopada 65, parter, w poniedziałki, środy i
czwartki w godz. 8:00 – 16:00
we wtorki w godz. 8:00 – 17:00
w piątki w godz. 8:00 – 15:00
OSOBY DO KONTAKTU

•
•

Barbara Chmielnicka podinspektor pok. Nr 210 tel. 44 725 67 62
Maria Gołgowska kierownik pok. Nr 209 tel. 44 725 67 51

DOKUMENT WYJŚCIOWY

Odpowiedź pisemna.
TRYB ODWOŁAWCZY

Brak
INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)
Nie podlega opłacie skarbowej.
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KARTA USŁUGI

GM.7140

Przydział lokali mieszkalnych, socjalnych lub
zamiennych
Data zatwierdzenia:

Urząd Miejski
w
Koluszkach

Komórka
organizacyjna:

01.01.2015r.

Referat zagospodarowania przestrzennego i gospodarki
nieruchomościami

Tel./Fax:
PODSTAWA PRAWNA

•

tel i fax: 44 725-67-62; 44 714-58-15

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego ( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz 150 ze zm);
Uchwała Rady Miejskiej z dnia 29 września 2003 r. Nr XI/79/2003 w sprawie zasad gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy oraz określenie kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu
powinny być zawierane w pierwszej kolejności

WYMAGANE DOKUMENTY

•
•

Informacja - pisemna o zaistniałej sytuacji mieszkaniowej i rodzinnej.
W przypadku ubiegania się o lokal zamienny niezbędne jest stwierdzenie przez organ nadzoru
budowlanego zagrożenia bezpieczeństwa dla życia lub zdrowia.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
• W ciągu miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych – w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia
postępowania.
• Przydział lokalu mieszkalnego, socjalnego lub zamiennego oraz pomieszczenia tymczasowego następuje
według kolejności umieszczenia na listach osób uprawnionych do zawarcia umowy na czas oznaczony i
nieoznaczony w danym roku kalendarzowym.
• Skierowanie do zawarcia umowy najmu na lokal komunalny, zamienny bądź socjalny z zasobów gminnych.
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć w:
• Kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach ul. 11 Listopada 65, parter, w poniedziałki, środy i
czwartki w godz. 8:00 – 16:00
we wtorki w godz. 8:00 – 17:00
w piątki w godz. 8:00 – 15:00
OSOBY DO KONTAKTU

•
•

Barbara Chmielnicka podinspektor pok. Nr 210 tel. 44 725 67 62
Maria Gołgowska kierownik pok. Nr 209 tel. 44 725 67 51

DOKUMENT WYJŚCIOWY

Odpowiedź pisemna.
TRYB ODWOŁAWCZY

Brak
INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)
Nie podlega opłacie skarbowej.
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KARTA USŁUGI

GM.7144

Zamiana lokali - lokatorska lub z urzędu
Data zatwierdzenia:

Urząd Miejski
w
Koluszkach

Komórka
organizacyjna:

01.01.2015r.

Referat zagospodarowania przestrzennego i gospodarki
nieruchomościami

Tel./Fax:
PODSTAWA PRAWNA

•

tel i fax: 44 725-67-62; 44 714-58-15

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego ( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz 150 ze zm);
Uchwała Rady Miejskiej z dnia 29 września 2003 r. Nr XI/79/2003 w sprawie zasad gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy oraz określenie kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu
powinny być zawierane w pierwszej kolejności

WYMAGANE DOKUMENTY

•

Pisemny wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego lub o wzajemną zamianę.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
• W ciągu miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych – w ciągu
wszczęcia postępowania.

2 miesięcy od dnia

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć w:
• Kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach ul. 11 Listopada 65, parter, w poniedziałki, środy i
czwartki w godz. 8:00 – 16:00
we wtorki w godz. 8:00 – 17:00
w piątki w godz. 8:00 – 15:00
OSOBY DO KONTAKTU

•
•

Barbara Chmielnicka podinspektor pok. Nr 210 tel. 44 725 67 62
Maria Gołgowska kierownik pok. Nr 209 tel. 44 725 67 51

DOKUMENT WYJŚCIOWY

Odpowiedź pisemna .
TRYB ODWOŁAWCZY

Brak
INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)
Nie podlega opłacie skarbowej.
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