
REGULAMIN KWALIFIKACJI PRZYSZŁYCH NAJEMCÓW  
W LOKALACH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GOLENIOWSKIEGO TBS SP. Z O.O. 

 
 
Wyciąg z aktu założycielskiego spółki: 
 
§ 19. Wnioski o wynajęcie mieszkania składane w spółce są rozpatrywane przez 
pięcioosobową komisję, składającą się z dwóch przedstawicieli Burmistrza 
Gminy, przedstawiciela organizacji społecznych i dwóch przedstawicieli spółki. 
Członkami wymienionej  komisji nie mogą być osoby wchodzące w skład Rady 
Nadzorczej spółki. 
Kryteria kwalifikacji i tryb rozpatrywania wniosków o uzyskanie prawa do 
wynajmowania mieszkania w zasobach Goleniowskiego TBS: 
1. Rodzina ubiegająca się  o mieszkanie nie może posiadać tytułu prawnego do 

innego lokalu mieszkalnego. 
2. Pierwszeństwo przy rozpatrywaniu wniosków posiadają osoby zamieszkałe 

w gminie Goleniów. 
3. Mieszkanie otrzymać może rodzina, w której dochód miesięczny                             

w przeliczeniu na 1 osobę (z trzech ostatnich miesięcy ), jest wyższy niż 
150% najniższej emerytury dla rodziny jednoosobowej i 100% najniższej 
emerytury dla rodziny wieloosobowej i nie przekracza wynagrodzenia 
ustalonego na zasadach art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 
1995 r., o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego               
i zmianie niektórych ustaw, w miesiącu poprzedzającym rozpatrzenie 
wniosku oraz zawarcie umowy najmu. 

4. Mieszkania przeznaczone są dla rodzin wg zasad określających minimalną  
powierzchnię użytkową lokalu zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 4 lipca 2000r. w sprawie warunków i trybu udzielania pożyczek ze 
środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań 
dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków         
(Dz. U. Nr 62, poz. 719). 

5. Co najmniej jeden ze współmałżonków ma stałe dochody, zarówno przy 
rozpatrywaniu wniosku , jak i przed zawarciem umowy najmu. 

6. Ustala się priorytety kwalifikacji przyszłych najemców określonych w pkt. 1 
wg niżej wymienionej kolejności: 
a) osoby skierowane do  zamieszkania przez partycypującego w wysokości 

minimum 15% kosztów budowy mieszkania, na podstawie art. 29 ustawy 
o niektórych formach popierania  budownictwa mieszkaniowego oraz 
zmianie niektórych ustaw, 



b) najemcy zajmujący samodzielne lokale w zasobach komunalnych, którzy 
pozostawią wolne mieszkanie, 

c) rodziny zamieszkujące w lokalach przegęszczonych. 
7. Wnioski o wynajęcie mieszkania składane są w Goleniowskim TBS Sp. z o.o.  

w terminie określonym przez Zarząd Spółki. Informacja ta podlega 
ogłoszeniu w prasie lokalnej. 

8. Lista rodzin zakwalifikowanych do zamieszkania ogłoszona zostanie na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy Goleniów i Goleniowskiego TBS Sp. z o. o. 

9. Rodziny, które złożyły wnioski o wynajęcie  mieszkania, a nie zostały 
uwzględnione na liście,  o której mowa w punkcie poprzednim mogą składać 
umotywowane odwołanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy na adres 
Goleniowskiego TBS Sp. z o.o. 

10. Odwołania rozpatrują na wspólnym posiedzeniu Burmistrz Gminy i  Zarząd 
Spółki. Rozstrzygnięcie to jest ostateczne. 

11. Z rodzinami zakwalifikowanymi i umieszczonymi na ostatecznej liście 
najemców zostaną spisane umowy przedwstępne określające warunki 
objęcia lokalu.  

12. Goleniowskie TBS Sp. z o.o. odmówi zawarcia umowy najmu lokalu, jeżeli              
w dniu zawarcia umowy dochód gospodarstwa domowego przyszłego 
najemcy przekracza dochód określony w art. 30 ust. 1. pkt. 1 ustawy z dnia 
26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa 
mieszkaniowego oraz  zmianie niektórych ustaw.  

§ 19. a. Umowa najmu lokalu zawierana przez Spółkę może przewidywać 
obowiązek wniesienia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie 
należności z tytułu najmu w dniu opróżnienia lokalu w wysokości określonej na 
podstawie odrębnych przepisów. 

 
 

 
 

 
 


