
Zasady przydzielania mieszkań na Austurveg 5 w Grindavíku 

Artykuł 1.
Definicja

Zasady te dotyczą mieszkań przeznaczonych dla osób starszych na ulicy Austurvegur 5 w Grindavíku. 
Mieszkania są przeznaczone dla osób starszych, potrzebujących pomocy społecznej oraz wsparcia, by 
móc mieszkać we własnym domu.  

Artykuł 2. 
Cel

Celem przydziału mieszkań  jest zaspokojenie potrzeb starszych mieszkańców gminy, którzy ze 
względu na warunki socjalne i zdrowotne nie są w stanie bez wsparcia nadal mieszkać samemu i 
dbać o siebie. Mieszkania mają być dogodną opcją dla osób, którzy mogą utrzymywać dom jak 
najdłużej i w jak najlepszych warunkach.   

Artykuł 3. 
Prawo do złożenia wniosku 

Warunkiem ubiegnia się o mieszkanie na Austurvegur 5 jest spełnienie przez wnioskodawcę 
wszystkich poniższych wymagań: 
a. Wnioskodawca musi mieć ukończone72 lata.
b. Wnioskodawca przed złożeniem wniosku musi być zameldowany w gminie  przez co najmniej 12 

miesięcy.
c. Wnioskodawca wymaga pomocy społecznej i wsparcia, aby nadal mieszkać w swoim mieszkaniu.

Artykuł 4. 
Wyjątki

Możliwe są wyjątki od artykułu 3. w następujących okolicznościach :

a. Komisja ds. socjalnych może udzielić wyjątku od przepisu dotyczącego wieku, artykułu 3, dla osób 
niepełnosprawnych i emerytów, którzy nie ukończyli 72 lat. Możliwy jest również wyjątek od 
przedziału wiekowego, jeśli wnioskodawca ma partnera przebywającego w domu opieki  Víðihlíð.
b. Wnioskodawca mieszkał w Grindaviku przez większą część swojego życia, ale przeprowadził się na
określony okres czasu z gminy ze względu na problemy mieszkaniowe, pracę lub z innych okoliczności.
c. Komisja ds. socjalnych może udzielić wyjątku od wymogu zameldowania przez 12 miesięcy ze
względu na poważne warunki społeczne lub zdrowotne.
d. Komisja ds. socjalnych może udzielić wyjątku od podpunktów a. – c. jeżeli żaden inny
wnioskodawca nie spełnia warunków art. 3. 

Artykuł 5.
Wnioski

Kiedy mieszkanie się zwolni, ogłoszenie o nim powinno być umieszczone w widoczny sposób na 
stronie internetowej gminy. Ogłoszenie powinno zawierać najpotrzebniejsze informacje o 
mieszkaniu, a czas ubiegania się o mieszkanie powinno wynieść 2 tygodnie. 

O mieszkanie można ubiegać się w Urzędzie gminy, za pomocą specjalnego podania lub 
elektronicznie przez stronę internetową www.grindavik.is.   Jeśli podanie jest złożone w urzędzie 
gminy, musi być ono podstemplowane.  

Jeżeli wniosek składany jest na podstawie szczególnej sytuacji społecznej i/lub powodów 
zdrowotnych, do wniosku należy dołączyć oświadczenie pracownika socjalnego i/lub zaświadczenie 
lekarskie. 



Każdy wniosek jest ważny tylko dla ogłaszanego w danym momencie mieszkania. Po zakończeniu 
przydziału mieszkania wszystkie wnioski są anulowane.  Gdy mieszkanie zwalnia się proces jest 
powtarzany zgodnie z artykułami 1 i 2 .

Artykuł 6. 
Ocena potrzeby na usługi 

Pod koniec terminu składania wniosków zostaje oceniona sytuacja wnioskodawcy. Oceniana jest sytuacja 
wnioskodawców, którzy spełniają warunki określone w artykule 3, a także tych którzy spełniają  wyjątki 
określone w artykule 4.  Poszukiwane są m.in informacje o sytuacji psychicznej, fizycznej, finansowej, 
społecznej oraz mieszkaniowej.  Kryteria oceny, które są zgodne z tymi zasadami, muszą być stosowane 
podczas oceny zapotrzebowania na usługi.

Artykuł 7. 
Procedura

Ocena potrzeby wnioskodawcy na usługi powinna być dokonana przez zespół profesjonalistów  tak 
szybko jak to jest możlwie. Zespół powinien składać się z dwóch przedstawicieli opieki socjalnej oraz 
jednego przedstawiciela domu opieki. Członkowie zespołu mogą w razie potrzeby poprosić 
wnioskodawców o bardziej szczegółowe informacje. 

Jeżeli członek zespołu profesjonalistów jest powiązany z wnioskodawcą w jakikolwiek ze sposobów 
wymienionych w akapicie pierwszym artykuł 3, ustawy o postępowaniu administracyjnym nr. 
37/1993 zostaje zdyskwalifikowany z udziału w alokacji. 

Artykuł 8. 
Przydział

Przydział mieszkań odbywa się poprzez Komisję ds. socjalnych w Grindaviku na podstawie oceny zgodnie 
z artykułem 6. 

Artykuł 9.
Powiadomienie o przydziale

Ten wnioskodawca, któremu przydzielone zostało mieszkanie powinien być o tym powiadomiony 
pisemnie.  Osoba ta powinna zostać przeniesiona do mieszkania w ciągu dwóch tygodni od dnia 
przydzielenia mieszkania i otrzymuje tam zapewnione zakwaterowanie zgodnie z prawem o meldunku 
nr. 21/1990. Jeżeli wnioskodawca nie  przeprowadzi się do mieszkania w ciągu 4 tygodni od przyznania 
mieszkania komisja ds. socjalnych może odwołać przydział mieszkania i przydzielić je ponownie komuś 
innemu. 

Artykuł 10.
Odmowa przydziału i uzasadnienie

W przypadku odmówienia wniosku wnioskodawca jest informowany o decyzji na piśmie. Wnioskodawca 
może ubiegać się o uzasadnienie odrzucenia wniosku. Ponadto ma on prawo do odwołania się od decyzji 
do Komisji Odwoławczej ds. Opieki Społecznej (úrskurðarnefndar velferðarþjónustu).  

Artykuł 11.
Odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Opieki Społecznej (úrskurðarnefndar velferðarþjónusta) 

Wnioskodawca może odwołać się od decyzji Komisji Spraw Socjalnych do Komisji Odwoławczej ds. Opieki 
Społecznej. Powinno to się odbyć w ciągu 3 miesięcy  od otrzymania przez wnioskodawcę decyzji Komisji 
Spraw Socjalnych. 

Artykuł 12. 
Prawo mieszkaniowe i wysokość najmu 

Cena wynajmu mieszkań ustalana jest na podstawie przewidywalnego wskaźnika cen 
konsumpcyjnych, od daty początkowej do początku okresu najmu.



Najemca płaci składki na prawo do użytkowania, które wynosi 20 % ceny początkowej opartej na 
wskaźniku cen konsumpcyjnych, od daty początkowej do początku okresu najmu. Naliczone w taki 
sposób prawo jest następnie dewaluowane o 1 % rocznie od daty rozpoczęcia do początku okresu najmu. 
Prawo do mieszkania podlega zwrotowi na koniec okresu najmu, bez odsetek, ale z pełną indeksacją 
według wskaźnika cen konsumpcyjnych na podstawie ceny początkowej prawa do mieszkania, od dnia 
ustanowienia do dnia wypowiedzenia, pomniejszone o 1% rocznego okresu przedawnienia . 

Od zwrotu należy odl iczyć koszt  malowania,  sprzątania oraz posadzki .  Jeśli mieszkanie 
zostanie zniszczone z powodu złego traktowania, koszt zostanie potrącony ze zwróconego prawa 
mieszkaniowego.

Jeśli najemca nie posiada kwoty z prawa mieszkaniowego, może wystąpić do rady miejskiej o zwolnienie z 
wypłaty prawa mieszkaniowego. Jeśli najemca ubiega się o zwolnienie z prawa do mieszkania, musi 
złożyć zeznanie podatkowe z ostatnich dwóch lat. Jeżeli nieruchomość przekracza zadłużenie, rada 
miejska ustala prawo do użytkowania mieszkania według opublikowanych kryteriów na początku 
każdego roku, w przeciwnym razie prawo do użytkowania mieszkania nie jest wypłacane.

W przypadku zwolnienia z wypłaty prawa do zamieszkania w części lub w całości, najemca płaci wyższy 
czynsz zgodnie z opublikowanymi kryteriami.

Artykuł 13. 
Przeprowadzka pomiędzy mieszkaniami 

W przypadku przyznania mieszkania przeznaczonego dla pary lub gdy osoba przebywa w mieszkaniu 
małżeńskim po śmierci partnera lub z innego powodu, musi ona przeprowadzić się na mniejsze 
mieszkanie, jeśli takie jest dostępne lub gdy istnieje  zainteresowanie mieszkaniem dla par. Przepisy 
w tym zakresie powinny być w szczególny sposób uwzględnione w umowie najmu. 

Dyrektor Miðgarður w pierwszej kolejności zaprosi wszystkie osoby znajdujące się w takiej sytuacji do 
przeprowadzki do mniejszego mieszkania. Jeżeli nikt nie zechce przyjąć takiej oferty, osoba, która nie 
opłaciła prawa użytkowania, zostanie przeniesiona z większego do mniejszego mieszkania. Jeżeli więcej 
niż dwie osoby  są w takiej sytuacji, że nie opłaciły prawa do zamieszkania, oceny dokonuje się zgodnie z 
art.6, a osoba, która jest oceniana jako mniejsze zapotrzebowanie na usługi, musi zostać poddana 
przeprowadzce. Przeprowadzka pomiędzy mieszkaniami powinna sie odbyć w ciągu 4 tygodni od 
poinformowania najemcy o przeprowadzce. Wynajmujący jest zobowiązany do udzielenia pełnej pomocy 
w przeprowadzce pomiędzy mieszkaniami zgodnie z tym artykułem.   

Artykuł 14. 
Zawieranie umów najmu , wypowiedzenie , unieważnienie 

Umowa najmu może być wypowiedziana poprzez obie strony z 3-miesięcznym wypowiedzeniem.    
Wynajmujący nie może jednak stosować tego postanowienia o wypowiedzeniu, z wyjątkiem 
wyjątkowych przypadków, np. jeżeli najemca ma wolne miejsce do opieki, którego nie akceptuje lub 
wprowadzono istotne zmiany w zasadach przydziału.

Prawo stron do odstąpienia od umowy podlega przepisom nr. 36/1994. 

Podczas oddawania  i zwrotu wynajmowanego mieszkania zostanie dokonany raport, a najemca 
powinien zwrócić mieszkanie w takim samym stanie, w jakim je otrzymał, o ile nie jest to uważane za  
konsekwencję normalnego użytkowania lub jest spowodowane zdarzeniami, które zostały w sposób 
oczywisty nieistotne dla najemcy. Jeżeli mieszkanie nie zostanie zwrócone w akceptowalnym stanie w 
opinii rzeczoznawcy, koszty naprawy zostaną potrącone z prawa mieszkaniowego.

Jeśli najemca nie zapłacił prawa do mieszkania, powinien on zapłacić kaucję 
odpowiadającą kwocie 3-miesięcznego kosztu wynajmu podczas podpisywania umowy.   
Kwota gwarancji  jest indeksowana, ale nie jest oprocentowana. Pod koniec okresu najmu wynajmujący 
musi jak najszybciej określić, czy żąda kaucji, czy też ma w tym zakresie zastrzeżenie.



W przeciwnym razie bez zbędnej zwłoki powinien on zwrócić najemcy kaucję wraz z indeksacją. 
Wynajmujący nigdy nie może zatrzymać  pieniędzy z zabezpieczenia bez zgłoszenia roszczenia przez 
okres dłuższy niż dwa miesiące od zwrotu lokalu,  art. Paragraf 1 64 ustawy nr. 36/1994.

Artykuł 15. 
    Fundusz wspólnoty mieszkaniowej 

Wynajmujący jest upoważniony do pobrania opłaty na pokrycie kosztów sprzątania części wspólnych, 
korzystania z pralki, suszarki i innych wspólnych kosztów. Nie wolno pobierać opłaty wyższej niż koszt 
usługi.

Artykuł 16. 
Wejście w życie i założenie regulaminu

Zasady wchodzą natychmiastowo w życie. 

Zatwierdzone na zebraniu Komisji ds. socjalnych 12 maja 2016 

Zatwierdzone na zebraniu zarządu miasta 29 listopada 2016 




