
BURMISTRZ
GMII{Y I MIASTA

Czerwionka-LeszczYnY

zarzqdzenie r.rr 3llt.lzr
Burmistrza Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszczyny

z dnia 25 sierpnia 2021r.

dotyczqce przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly Rady Miejskiej
w Czenarionce-Leszczynach w sprawie przyjqcia Wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny na lata 2021 -2025

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1372), art. 5 ust. 2 pkt 3 i4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1057 z p62n. zm.) w zwiqzku z $ 3 i 4 Uchwaty Nr lX/1 38/1 5
Rady Miejskiej w Czeruyionce-Leszczynach z dnia 26 czeruca 2015r. w sprawie
okreSlenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq dzialalno5ci pozytku
publicznego i organizacjami pozarzqdowym i i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci pozytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1057 z p62n. zm.) projekt6w akt6w prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dziatalno6ci statutowej tych organizacji
(Dz.Urz. Woj Sl 22015r., po2.3888)

zarzqdzam, co nastqpuje:

s1

1. Przeprowadzii konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaiy
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjqcia Wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta
Czerwionka-Le szczyny na lala 2021-2025.

2. Ustalic termin przeprowadzenia konsultacji od 27 sierpnia 2021r. do
3 wrzeinia 2021r.
Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci pozytku publicznego io wolontariacie
(t.j. Dz. U. 22020r. poz. 1057 z p62n. zm.).
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly moZna zglasza|:
1) w formie pisemnej na adres: Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej

Czerwion ka- Le szczy ny, u l. Li g o n ia 5 c, 44-238 Cze nivio n ka-Le szczy ny
(decyduje data wplywu do Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej ),

2) pocziq elektronicznq na adres e-mail zgm@czerwion ka-leszczyny.com. pl
3) za po5rednictwem faksu pod numerem 32 4311593.
W przypadku zgloszenia wniosku przez minimum trzy organizacje
pozarzqdowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie,
konsultacje mogq mie6 formg bezpo6redniego, otwartego spotkania
dotyczqcego przed miotowej tematyki.
Udzielanie wyjaSniei oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych
projektu uchwaly nale2y do kompetencji Dyrektora Zakladu Gospodarki
M ieszkaniowej.
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Projekt uchwaty, o kt6rej mowa w g 1 ust.1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.
Nieprzedstawienie pzez w/w podmioty opinii w terminie okreSlonym w g 1

ust.2 oznacza akceptacjg przedstawionego projektu uchwaty, o kt6rej mowa
w$1ust. 1.

s3

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione
Radzie Miejskiej.
Do sprawozdania, o ktorym mowa w ust.1 Burmistrz zalqczy wlasne
stanowisko odnoSnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Urzgdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4

Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwionce-Leszczynach.

s5

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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BURMISTRZ
GMINY l MIASTA

Czenvionka-LesecrYnY Zalqcznrk do Zarzqdzenia Nr .h.Y.nl
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

ucHwALA NR ...........
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE.LESZCZYNACH

zdnia .......2021 r.

w sprawie przyjqcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gm iny i Miasta Gzerwion ka-Leszczy ny na lata 2021 -2025

Na podstawie art.18 ust.2pkt15iart.40ust. 1i2 pkt3ustawy zdnia Smarca 1990r.
osamozqdzie gminnym (t.j.Dz.U.22021r.,po21372) wzwiqzku zar1.21ust. 1 pkt 1 iust.2 ustawy
zdnia 21 czerwca 2001r. oochronie praw lokator6w, mieszkaniowym zasobie gminy io zmianie
Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. 22020r., poz.611 ze zm.)

uchwala siq, co nastqpuje:

$ 1. Przyjqc Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy iMiasta
Czerwionka-Leszczyny na lata 2021-2025, stanowiqcy zalqcznik do uchwaly.

$ 2. Wykonanie uchwaty powieza sig Burmistzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

$ 3. Uchwala wchodzi w Zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym
Wojewodztwa Slqskiego.

gdtns,o
Grrllttv iMiasta

Gzerillodfta-LeszczYnY

*4*h.niszewski

DYREKTOR

*n#Jan Janu2Yk

PaV*ng.
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Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia ..........................................2021 r.

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY I MIASTA
CZERWONKA-LESZCZYNY NA LATA 2021 -2025

Rozdzial '1.

Postanowienia og6lne

S 1. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czenrvionka-
Leszczyny na lala 2021-2025 stanowi podstawq realizacji zadania wlasnego gminy w zakresie
twozenia warunk6w zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wsp6lnoty samozqdowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny. Program w miare potrzeb bedzie podlegat aktualizacji.

$ 2. Program swoim zakresem pzedmiotowym obejmuje:

1)prognozq dotycz4cq wielkoSci oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy
w poszczeg6lnych latach;

2) analizq potrzeb oraz plan remont6w i modernizacji wynikajqcy ze stanu technicznego budynk6w
i lokali, z podzialem na kolejne lata;

3) planowanq sptzedazlokali w kolejnych latach;

4) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniZania czynszu;

5) spos6b izasady zazqdzania lokalami i budynkami wchodzqcymi w sklad mieszkaniowego
zasobu gminy oraz pzewidywane zmiany w zakresie zazqdzania mieszkaniowym zasobem
gminy w kolejnych latach;

6) 2r6dla flnansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach;

7) wysoko56 koszt6w w kolejnych latach, z podzialem na koszty bie2Ecej eksploatacji, koszty
remont6w oraz koszty modernizacji lokali i budynk6w wchodzqcych w sklad mieszkaniowego
zasobu gminy, koszty zarzqdu nieruchomo6ciami wsp6lnymi, kt6rych gmina jest jednym ze
wsp6lwlaScicieli, a takze koszty inwestycyjne;

8) opis innych dziala6 majqcych na celu poprawe wykozystania iracjonalizacjg gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczeg6lnoSci:

a) niezbqdny zakres zamian lokali zutiqzanych z remontami budynk6w i lokali,

b) planowanq sprzeda2 lokali.

Rozdzial2.
Prognoza dotyczqca wielko6ci oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy

w poszczeg6lnych latach

$ 3. Mieszkaniowy zas6b Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny twozq lokale mieszkalne
polo2one w budynkach stanowiqcych w calo6ci wlasno66 gminy oraz lokale polozone w budynkach
wsp6lnot mieszkaniowych bqdqcych wsp6lwlasno6cia gminy ios6b fizycznych. Gminnym zasobem
mieszkaniowym administruje Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Czenvionce-Leszczynach.

$ 4. 1. Stan zasobu mieszkaniowego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na dzie6
31.12.2O2O r. przedstawiono w ponizszej tabeli.

Wyszczeg6lnienie Liczba
budynk6w
mieszkalnych

Liczba lokali
mieszkalnych

Powierzchnia
uiytkowa lokali
(m2)

PrzeciQtna
powierzchnia
u2vtkowa (m2)

Budynki stanowiqce
lOOo/o wlasno66

139 1262 57.763,19 45,77
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Gm iny
Budynki
z wyodrgbnionq
wlasnoSciq lokali -
wsp6lnoty
mieszkaniowe

107 689 31.336,31 45,48

Zas6b
mieszkaniowy
oq6lem

246 1951 89.099,50 45,67

Wyszczeg6lnienie ROK
2021 2022 2023 2024 2025

Zas6b
mieszkaniowy

1951 1916 'r881 1846 181 1

2. Przyjmqe siq nastgpujqcq prognozQ wielkoSci mieszkaniowego zasobu Gminy w kolejnych
latach:

3. WielkoS6 zasobu mieszkaniowego w latach 2021-2025 bqdzie ulega6 zmianom. Gmina bqdzie
kontynuowa6 dzialania zmierzalqce do zwigkszenia liczby lokali poprzez remonty, modernizacjq
budynk6w ilokali. Powy2sze dzialania pozwolq na prowadzenie skutecznej polityki mieszkaniowej,
zorientowanej na zapewnienie mieszka6 osobom o niskich dochodach, z uwzglgdnieniem
szczeg6lnych potrzeb. Lokale mieszkalne bqdq pzekazywane osobom ubiegajqcych siq o najem
lokalu z zasobu gminy, kt6re spelniajq kryteria okre5lone w uchwale podjqtej na podstawie
z arl. 21 ustavvy o ochronie praw lokator6w, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego, oczekujq na najem lokalu w oparciu o prawomocny wyrok sEdu lub nabyly uprawnienia do
otzymania lokalu zamiennego w oparciu o odrqbne pzepisy. Jednoczesnie pzewiduje sig, ze zas6b
bgdzie ulegal zmniejszeniu w zwiqzku ze spzeda2q lokali mieszkalnych na rzecz ich
dotychczasowych najemc6w, wylqczeniem z uzytkowania irozbi6rkq budynk6w mieszkalnych na
podstawie decyzji Powiatowego lnspektora Nadzoru Budowlanego oraz innych nieprzewidzianych
zdarzeh.

$ 5. 1. Charakterystyka stanu technicznego budynk6w w zasobie dokonywana jest
w nastgpujqcych czterech grupach klasyfikacyjnych:

1) stan techniczny dobry - element obiektu (konstrukcja, wykoriczenie, wyposa2enie, instalacje) jest
dobrze utrzymany, konseMowany i nie wykazuje widocznego zu2ycia i uszkodzefi. Nie zachodzi
potzeba remontu budynku do czasu nastepnego pzeglqdu technicznego;

2) stan techniczny zadowalajqcy - element obiektu (konstrukcja, wykoriczenie, wyposa2enie,
instalacje) utzymywany jest nale2ycie. Celowe jest wykonanie remontu wytypowanych
element6w obiektu budowlanego, kt6ry ma na celu zapobieganie skutkom zu2ycia tych
element6w i utzymanie obiektu budowlanego we wlaSciwym stanie technicznym;

3) stan techniczny Sredni - w elementach obiektu (konstrukcja, wykoriczenie, wyposa2enie,
instalacje) wystqpujq niewielkie uszkodzenia iubytki nie stanowiqce zagro2enia dla
bezpieczeistwa uzytkowania. Konieczne jest pzeprowadzenie naprawy wytypowanych
element6w w wiekszym zakresie, czy tez remontu polegajqcego na wymianie co najmniej jednego
elementu obiektu budowlanego;

4) stan techniczny nieodpowiedni - w elementach obiektu (konstrukcja, wykoriczenie, wyposa2enie,
instalacje) wystqpujq znaczne ubytki, k6re mogq zagra2a6, bezpieczefstwu uzytkowania.
Konieczne jest wykonanie remontu polegajqcego na wymianie wielu element6w obiektu
budowlanego.

2. Prognoza stanu technicznego budynk6w mieszkalnych w latach 2021-2025:

Ocena stanu
techniczneqo

2021 2022 2023 2024 2025

dobry TA t3 74
zadowalajacy 14 14 20 NE
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Sredni 55 39 40 35 33
nieodpowiedni 14 14 6 5 4
Razem 139 139 139 139 139

3. Kwalifikacji budynkow do poszczeg6lnych kategorii dokonano w oparciu o coroczne
i piqcioletnie pzeglqdy obiektu budowlanego, uwzglqdniajqc zawarte w nich zalecenia. Stan
techniczny budynkow z uwagi na wiek wymaga ponoszenia naklad6w remontowych
i modernizacyjnych celem zapobiegania degradacji substancji budynku. Dotyczy to przede wszystkim
remont6w dachu, wymiany instalacji elektrycznej, instalacji wodnej i kanalizacyjnej, stolarki okiennej,
napraw elewacji czy te2 podlqczenia do sieciowego no6nika ciepla.

Rozdzial3.
Analiza potrzeb oraz plan remont6w i modernizacji wynikajecy ze stanu technicznego

budynk6w i lokali, z podzialem na kolejne lata

S 6. 1. BiorEc pod uwagq systematycznq poprawg stanu technicznego zasobu mieszkaniowego
za konieczne i celowe uznaje siq przeprowadzanie remont6w, napraw, modernizacji i konsenruacji
w wiqkszo5ci budynk6w. W zaleznosci od mozliwo6ci finansowych gminy w kazdym roku
bud2etowym nalezy pzewidzie6 Srodki finansowe na remont gminnego zasobu mieszkaniowego.
Remonty budynkow ilokali mieszkalnych bqdq wykonywane na podstawie corocznie
pzygotowanych planow remont6w oraz poza planem w pzypadku naglych zdazeh powodujqcych
potrzebq natychmiastowego wykonania rob6t remontowych.

2. Wiqkszo66 budynk6w stanowiqcych wlasno66 gminy wymaga remont6w ze wzglqdu na ich
wiek, stan techniczny i konieczno6c dostosowania do obowiqzujqcych pzepis6w techniczno-
budowlanych. Strukturq wiekowq budynkow w zasobie pzedstawia poni2sza tabela.

S 7. 1. Glownym celem polityki remontowej jest poprawa stanu technicznego i standardu
uzytkowania zasobu komunalnego. W ponizszej tabeli pzedstawiono plan remontow i modernizacji
z podzialem na kolejne lata oraz ich szacunkowy koszt (w zlotych).

Wiek budynk6w llo6c budvnkow Udzial orocentowv
do 50 lat 3 2o/o

od 51 do 100 lat 36 260/o

powv2ei 100 lat 100 72%

Lp Zakres rob6t 2021 2022 2023 2024 2025
1 Robotv dekarskie 200 000 230 000 265 000 305 000 350 000
2 Roboty instalacyjne

(roboty instalacji c.o.,
wod no-kanal izacyj nej,
elektrycznej,
odgromowej
iqazowei)

1 525 000 1 755 000 2 020 000 2 320 000 2 670 000

3 Roboty zdufskie 77 000 88 000 75 000 70 000 60 000

4 Roboty stolarskie 160 000 182 000 210 000 245 000 280 000

5 Wymiana okien
i drzwi do klatek
schodowych

182 000 210 000 240 000 275 000 31 5 000

6 Remonty i adaptacja
pustostan6w

456 000 525 000 605 000 700 000 805 000
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2. Obecnie w gminie realizowany jest projekt pt. "Likwidacja niskiej emisji poyzez podlqczenie
budynk6w do sieciowego noSnika ciepla na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czenvionce-
Leszczynach". Zakresem dzialania objgte jest wykonanie wymiennikowni wraz z wgzlem cieplnym
instalacji c.o. w lokalach, wymiana stolarki okiennej idzwiowej oraz docieplenie Scian istrop6w
piwnic.

Rozdzial 4.
Planowana aptzedazlokali w kolejnych latach

S 8. 1. Spzedaz lokali w latach 2021-2025 bqdzie realizowana w ramach:

1 ) prywatyzacji rozproszonej:

2) pryw aty zaqi selektywnej.

2. Prywatyzaqa rozproszona polega6 bgdzie na kontynuowaniu obecnej formy, tj. na
umo2liwianiu nabycia lokalu w budynkach ptzeznaczonych do prywatyzagi przez:

1 ) dotychczasowego najemcq;

2) osoby tzecie w pzypadku zbywania pustostan6w.

3. Gmina przy realizaqi prywatyzacji selektywnej bedzie:

1) realizowai proces wycofywania udzialu gminy z budynk6w wsp6lnot mieszkaniowych,
w szczeg6lnosci w pzypadkach, gdy w budynkach pozostanq pojedyncze lokale mieszkalne
bqdqce jej wlasno6ciq. Gmina skozysta w tym celu m.in. z uprawnieh wynikajqcych
z art.21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokator6w, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.611 ze zm.), tj. z prawa
zlo2enia najemcy oferty nabycia lokalu iz prawa wypowiedzenia umowy najmu w pzypadku
nieprzyjqcia olerly, z zastzezeniem, 2e zapewni najemcy inny lokal zamienny;

2) r ealizow ae sptzedaz:

a) lokali w budynkach w kt6rych gospodarowanie nieruchomoSciE jest ekonomicznie
nieuzasadnione z uwagi na planowane koszty remont6w lub niewielkq ilo56 lokali,

b) lokali w budynkach w kt6rych z uwagi na zainteresowanie najemc6w nabyciem na wlasno5c
mieszkah wyrazone zlozeniem wniosk6w o wykup lokali mieszkalnych wynosid bedzie
minimum 50%.

4. Spzeda2 lokali wchodzqcych w sklad mieszkaniowego zasobu Gminy odbywa6 sig bedzie
w oparciu o obowiqzujqce pzepisy ustawy o gospodarce nieruchomo5ciami oraz z uwzglgdnieniem
zapis6w stosownych uchwal Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.

5. Pzyjmuje siq nastqpujqcq prognozq spzeda2y lokali mieszkalnych w kolejnych latach
w okresie od 2021 do 2025.

Rozdzial 5.
Zasady polityki czynszowej oraz warunki obni2ania czynszu

$ 9. 1. Polityka czynszowa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ma na celu dq2enie do
ksztaftowania stawek czynszowych i ich zmian w kolejnych latach, aby wpiywy pokrywaly bie2qce
koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego w zadowalajqcym stanie technicznym oraz zapewnialy
pozyskanie Srodk6w finansowych na remonty lokali i budynk6w.

2. WysokoSc stawek czynszu lokali w gminnym zasobie mieszkaniowym okreSla Burmistz Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny w drodze zarzqdzenia, na podstawie polityki czynszowej przyjqte.i
w wieloletnim programie gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym.

3. Teren gminy dzieli siQ na dwie strefy wydzielone w celu ustalenia wysokoSci czynszu ze
wzglgdu na polozenre budynku w zasobie.

Sprzeda2 202',1 2022 2023 2024 2025
Liczba lokali do 50 do 50 do 50 do 50 do 50
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1) strefa silniej zurbanizowana obejmujqca dzielnice Czerwionka Centrum i dzielnicQ Leszczyny
Osiedle;

2) strefa slabiej zurbanizowana obejmujqca pozostale jednostki pomocnicze gminy.

$ 10. 1 . Stawki czynszu najmu za 1 m2 powiezchni u2ytkowej lokalu w zasobie ustala siq
w oparciu o stawke bazowq, z uwzglQdnieniem czynnik6w podwyzszajqcych lub obnizajqcych ich
warto56 uzytkowE.

2. Wprowadza sig nastgpujqce czynniki obni2ajqce, majqce wplyw na wysokoS6 stawki bazowej
czynszu:

'1)wynikajqce z polozenia budynku: polozenie budynku w strefie okre6lonej w $ 9 ust. 3 pkl2 - 5o/o,

2) wynikajqce z polo2enia lokalu wbudynku: lokale mieszkalne polo2one powy2ej lV kondygnacji
w budynku bez windy - 5%;

3) wynikajqce z wyposa2enia budynku i lokalu w urzqdzenia techniczne i instalacje oraz ich stan:

a) brak instalacji centralnego ogrzewania - 5%;

b) brak WC w obrQbie mieszkania - 10%;

c) brak Nazienki w obrqbie mieszkania - l0olo;

4) wynikajqce z og6lnego stanu technicznego: nieodpowiedni stan techniczny budynku, o kt6rym
mowa w S 5 ust. 1 pkt 4. - 5o/0.

3. Wprowadza siq nastqpujqce czynniki podwyzszajqce, majqce wplyw na wysokoSc stawki
bazowej czynszu:

1) wynikajece z wyposa2enia budynku i lokalu w urzqdzenia techniczne i instalacje oraz ich stan:

a) instalacja gazowa - 1Oo/o;

b) ciepla woda dostarczana centralnie - 5%;

c) winda - 5%;

2) wynikajqce z og6lnego stanu technicznego: lokale mieszkalne w budynkach po pelnej
termomodernizacii - 10%.

g 11. 1 . Warunki obnizenia czynszu reguluje uchwala w sprawie zasad wynajmowania lokali
w sklad mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

2. O obni2kq czynszu naliczonego wedlug obowiqzujEcych stawek mogq wystQpowac najemcy
lokali wchodzqcych w sklad zasobu mieszkaniowego gminy, kt6rych wysokoS6 dochodu
gospodarstwa domowego nie pzekracza:

1) 15oo/o najni2szej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym;

2) 80 o/o najni2szej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym na osobq.

3. Najemca ubiegajqcy siq o obni2kq czynszu powinien zlo2y6 stosowny wniosek wraz
z deklaraqq o wysokoSci osiqganych dochodach czlonk6w gospodarstwa domowego.

Rozdzial 6.
Spos6b i zasady zarzqdzania lokalami i budynkami wchodzqcymi w sklad mieszkaniowego
zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarzqdzania mieszkaniowym zasobem

gminy w latach 2021-2025

S '12. 1 . Zasady administrowania lokalami z gminnego zasobu mieszkaniowego sq zgodne
z przepisami Ustawy o ochronie praw lokator6w, mieszkaniowym zasobie gminy io zmianie Kodeksu
cywilnego oraz podjqtymi uchwalami Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach oraz zarzqdzentami
wydanymi pzez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

2. We wsp6lnotach mieszkaniowych z udzialem gminy o sposobie zazqdzania nieruchomoSciE
wsp6lnq iwyboze zarzqdcy decydujE wlaSciciele tworzEcy wsp6lnotQ, zgodnie z pzepisami ustawy
o wlasnoSci lokali.
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3. W latach 2021-2025 nie pzewiduje siq zmian w sposobie zarzqdzania mieszkaniowym
zasobem gminy.

Rozdzial 7.
Zr6dfa finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach

g 1 3. Zr6dlem finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach sq:

'l) dochody z czynsz6w najmu lokali mieszkalnych;

2) dochody z czynsz6w najmu lokali uzytkowych;

3) dochody z odszkodowa6;

4) Srodki pzewidziane w bud2ecie gminy;

5) inne 2r6dla finansowania pzewidziane przepisami prawa.

Rozdzial 8.
Wysoko56 koszt6w w kolejnych latach, z podzialem na koszty bie2qcej eksploatacji, koszty

remont6w oraz koszty modernizacji lokali i budynk6w wchodzqcych w sklad mieszkaniowego
zasobu gminy, koszty zarzQdu nieruchomoSciami wsp6lnymi, kt6rych gmina jest jednym ze

wsp6lwlascicieli, a takie koszty inwestycyjne

$ 14. Prognozowane koszty utrzymania zasobu w latach 2021-2025 (w zlotych) pzedstawia
poni2sza tabela.

Rozdzial 9.
Opis innych dzialai majqcych na celu poprawe wykorzystania i racjonalizacje

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

$ 't 5. 1 . Gmina, w celu poprawy wykozystania i racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy bedzie podejmowa6 dziatania umo2liwiajqce:

1) poprawg stanu technicznego zasobu;

2) dokladnq werylikacjg wniosk6w os6b o najem lokali mieszkalnych w oparciu o zasady zawarte
w uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzqcych w sklad mieszkaniowego zasobu
gminy;

3) zmniejszenie liczby dlu2nik6w, poqzez prowadzenie skutecznej windykacji zadlu2efi;

4) eksmitowanie os6b wzglqdem kt6rych sqd ozekl eksmisjg bez prawa oraz z prawem do najmu
socjalnego;

5) zintensyfikowanie dzialah zmierzalqcych do zamian lokali o duzych powiezchniach,
zajmowanych przez najemc6w, kt6rzy nie sq w stanie uregulowad oplat zwiqzanych z najmem
tych lokali;

6) zwiqkszenie spzedazy lokali mieszkalnych w ju2 istniejqcych wsp6lnotach mieszkaniowych;

7) przeprowadzanie remont6w kapitalnych budynk6w - w pzedstawionej sytuacji najemca otrzyma
lokal zamienny na okres remontu;

Wyszczeg6lnienie
prognozowanych
koszt6w

2021 2022 2023 2024 2025

koszty bieiqcej
eksoloatacii

11 308 587 14 400 000 16 998 000 20 056 000 23 666 000

koszw remont6w 2 600 000 2 990 000 3 415 000 3 915 000 4 480 000
koszty
modernizacji
lokali i budynk6w

I 086 632 765 691 800 000 900 000 1 000 000

kosztv zan adu 3 013 282 3 465 275 3 985 06s 4 s82825 5 270 250
koszty
inwestvcvine

3027 628 4 234 309 5 200 000 6 100 000 7 000 000

Razem 21 036 129 25 855 275 30 398 065 35 553 825 41 416 250
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8) pozyskiwanie Srodkow pieniqznych z zewnqtznych 2r6del finansowania (krajowych i unijnych).
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