
Załącznik do Zarządzenia Nr 120.51.2018 

Burmistrza Grodkowa 

z dnia 31 sierpnia 2018 r. 

 

Karta usługi 

 
Numer karty usługi: GK.I.7140.56.2018 

 

Data utworzenia/ aktualizacji: 27-09-2018 

 

Nazwa usługi: Przydział lokalu mieszkalnego 

Wydział/komórka od-

powiedzialna: 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

Miejsce załatwienia 

sprawy: 
Pok. nr 17, tel. 77 40 40 332  

Podstawa prawna: 1) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 ze zm.) 

2) Uchwała Nr XXIII/241/02 Rady Miejskiej w Grodkowie 

z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 

mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Grodków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 37, poz. 536). 

Wymagane dokumenty: 1) Wniosek o przyznanie mieszkania. 

2) Zaświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domo-

wego. 

Wysokość opłaty skar-

bowej: 

Brak 

Forma płatności: ----------- 

Wysokość opłaty admi-

nistracyjnej: 

Brak 

Forma płatności: ----------- 

Inne opłaty: Brak 

Termin załatwienia 

sprawy: 

Do 2 miesięcy od daty złożenia kompletnego wniosku. Wniosek 

podlega zaopiniowaniu przez Społeczną Komisję Mieszka-

niową, która zbiera się raz na 2 miesiące. 

Miejsce złożenia doku-

mentów: 

Urząd Miejski w Grodkowie, ul. Earszawska 29 

49-200 Grodków, Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 10 na parterze 

Tryb odwoławczy: Na odmowę umieszczenia na liście osób oczekujących na najem 

lokalu komunalnego służy wniesienie skargi do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Opolu, po uprzednim wezwaniu Bur-

mistrza Grodkowa do usunięcia naruszenia prawa. 

Wezwanie to można wnieść w terminie 14 dni od daty otrzyma-

nia niniejszego pisma. 

Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowie-

dzi Burmistrza Grodkowa na wezwanie do usunięcia naruszenia 

prawa, jeżeli Burmistrz Grodkowa nie udzielił odpowiedzi na 

wezwanie,  w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania 

o usunięcie naruszenia prawa. 



Dodatkowe informacje: Lokale mieszkalne z zasobów gminnych przeznaczone są przede 

wszystkim na wynajem dla osób o niskich dochodach i pozosta-

jących w trudnych warunkach mieszkaniowych. 

Załączniki do pobrania: Wniosek o przyznanie mieszkania. 

 

Opracował:                                        Sprawdził:                                       Zatwierdził: 

 

..........................................     ......................................................    .............................................. 
       (Imię i nazwisko, data)                           (imię i nazwisko, data)                         (imię i nazwisko, data) 

 

 

 

Iwona Pochopień, 27.09.2018       Arkadiusz Broda                   Andrzej Romian 

http://grodkow.pl/deklaracje/gk_2018/wniosek_o_przydzial_mieszkania.docx

