
                     Tułowice 06.07.2015r   

 

 

 

P R O T O K Ó Ł 

z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 06.07.2015r 

 

 

 

1. Władysław Sikorski    - Przewodniczący komisji 

2. Wiesław Księski      - Z-ca przewodniczącego komisji 

3. Małgorzata Pasierbek  - Członek komisji 

4. Roman Suchodolski    -  Członek komisji 

 

 

W trakcie posiedzenia w dniu 06.07.2015r w związku z zakończeniem budowy nowych lokali 

komunalnych w budynku wielorodzinnym przy ul. H. Sawickiej, Wójt Gminy Tułowice zwrócił się 

do komisji z prośbą o opinię złożonych wniosków dotyczących zamiany lokali przez 

dotychczasowych najemców na lokale nowo wybudowane. Komisja przeanalizowała Uchwałę  

Nr X/85/03 Rady Gminy Tułowice z dnia 23 października 2003r w zakresie zasad dotyczących 

warunków dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 

Komisja proponuje przy ocenie wniosków o zamianę przyjąć kryteria pomocnicze: 

 

1. Zamiana dotyczy wnioskodawców  spełniających przedział wiekowy :  60 + 

2. Wnioskodawca zameldowany jest w mieszkaniu komunalnym. 

3. Powierzchnia lokalu min.:  41,0 m2 pow. użytkowej. 

4. Lokalizacja mieszkania min.: II piętro wzwyż. 

5. Stan techniczny mieszkania dobry do zameldowania dla następnego najemcy. 

6. Lokal wnioskodawcy musi spełniać warunki w zakresie przekazania do kolejnego zasiedlenia. 

7. Oceny  i odbioru lokalu dokona przedstawiciel Gminy i ZGKiM.  

8. Osoby które są całkowicie niezdolne do pracy w oparciu o orzeczenie lekarza orzecznika ZUS 

lub posiadają umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności. 

9. Wyrażą zgodę na dokonanie zamiany mieszkania. 

 

Komisja wnosi o zamieszczenie informacji o naborze wniosków na zamianę ma stronie internetowej 

Urzędu Gminy Tułowice. 

 

 

Na tym komisja zakończyła pracę.  

 

Podpisy komisji: 

 

1. ………………………………… 

2. ………………………………… 

3. ………………………………… 

4. ………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



         Tułowice 07.07.2015r 

 

 

 

 

 

WÓJT   

GMINY TUŁOWICE 

 

 

 

 

Informuje, iż w związku z zakończeniem budowy nowych lokali mieszkalnych  

w budynku wielorodzinnym przy ul. H. Sawickiej istnieje możliwość zamiany dotychczas 

zajmowanych przez właścicieli lokali mieszkalnych na lokale nowo wybudowane. 

Przy ocenie wniosków dotyczących zamiany uwzględniane będą niżej wymienione kryteria: 

           1. Zamiana dotyczy wnioskodawców  spełniających przedział wiekowy :  60 + 

           2. Wnioskodawca zameldowany jest w mieszkaniu komunalnym. 

           3. Powierzchnia lokalu min.:  41,0 m2 pow. użytkowej. 

           4. Lokalizacja mieszkania min.: II piętro wzwyż. 

           5. Stan techniczny mieszkania dobry do zameldowania dla następnego najemcy. 

           6. Lokal wnioskodawcy musi spełniać warunki w zakresie przekazania do kolejnego   

               zasiedlenia. 

           7. Oceny  i odbioru lokalu dokona przedstawiciel Gminy i ZGKiM.  

           8. Osoby które są całkowicie niezdolne do pracy w oparciu o orzeczenie lekarza orzecznika   

               ZUS lub posiadają umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności. 

           9. Wyrazi zgodę na dokonanie zamiany mieszkania. 

 

 

              

Wnioski proszę składać w Urzędzie Gminy Tułowice, 49-130 Tułowice ul. Szkolna 1 pok. 

 nr 18, w terminie do 20.07.2015r godz.17.00. 

 

 

 

Wójt Gminy Tułowice 

Andrzej Wesołowski 


