UCHWAŁA NR XII/70/2012
RADY GMINY W ŁOPUSZNIE
z dnia 28 marca 2012 roku

w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Łopuszno na lata 2012 – 2016”

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001
roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2
pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j.; Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy
w Łopusznie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Łopuszno na lata 2012-2016”, stanowiący załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łopuszno.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

DANUTA ŁUKASIK

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/70/2012
Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 28 marca 2012 roku

WIELOLETNI
PROGRAM GOSPODAROWANIA
MIESZKANIOWYM ZASOBEM
GMINY ŁOPUSZNO
NA LATA 2012-2016

Łopuszno 2012

WSTĘP
Postanowienia ogólne
1. Przyjmuje się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

Łopuszno na lata 2012 – 2016.
2. Celem programu jest określenie kierunków działania Gminy Łopuszno w zakresie

gospodarowania zasobem mieszkaniowym, a w szczególności:
- zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańcom o niskich dochodach,
- poprawa stanu technicznego lokali i budynków wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy.
ROZDZIAŁ I
Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy
Łopuszno.
1, Mieszkaniowy zasób Gminy Łopuszno objęty programem tworzą lokale mieszkalne
położone w budynkach, które są własnością Gminy Łopuszno.
2. Mieszkaniowy zasób Gminy Łopuszno na dzień 01.01.2012 r. stanowi 16 lokali
mieszkalnych o łącznej powierzchni 698,3 m2 mieszczących się w 7 budynkach.
3. Zasoby mieszkaniowe Gminy Łopuszno przedstawia niżej podane zestawienie.
Lp.

Miejscowość

Nr lokalu

Ilość izb

M2

Stan techniczny

1.

Łopuszno ul.
Włoszczowska

3

2

32,0

Średni - inst. wod-kan.
elektr. CO

2..

Łopuszno
ul. Włoszczowska

2

3

56,9

Niski - inst. elektr.
piece węglowe

3.

Łopuszno
ul. Włoszczowska

40a/1

4

54,0

Średni - inst. wod-kan.
elektr. łazienka

4.

Łopuszno
ul. Włoszczowska

40a/2

4

56,7

Średni-inst.wodkan,elekt.łazien

5.

Łopuszno
ul. Włoszczowska

40a/3

2

36,7

Średni-inst.wodkan,elekt.łazien

6.

Łopuszno
ul. Włoszczowska

40a/4

2

38,1

średni-inst.wodkan,elekt.łazien

7.

Łopuszno ul. Strażacka

10/1

4

57,8

Dobry - inst. wod-kan,
elektr. łazienka

8.

Łopuszno ul. Strażacka

6/1

2

40,4

Niski - inst. elektr.
piece kaflowe

9.

Łopuszno ul. Strażacka

6/2

2

43,2

Niski – inst. elektr.
piece kaflowe

10.

Łopuszno ul. Strażacka

6/3

2

51,0

Niski - inst. elektr.
piece kaflowe

11.

Łopuszno ul. Strażacka

4

1

40

Niski - inst. elektr.,
wodna, piece kaflowe

12.

Gnieździska

1/1

3

48,5

Dobry – inst. .wodno –
kan. CO, łazienka

13.

Gnieździska

1/

3

49,2

Dobry - inst. wodno –
kan. CO, łazienka

14.

Gnieździska

1/3

2

32,0

Dobry – inst. wodno –
kan. CO, łazienka

15.

Gnieździska

1

2

21,6

Dobry – inst. wodno –
kan. CO, łazienka

16.

Antonielów

1

4

46,0

Dobry - inst. wodno –
kan., CO, łazienka

4. Lokale tworzące mieszkaniowy zasób Gminy znajdują się w budynkach:
a) byłego Urzędu Gminy przy ul. Włoszczowskiej,
b) po szkole podstawowej /drewniak/,
c) Ośrodka Zdrowia,
d) po izbie porodowej,
e) blok „Tuczarnia Gnieździska”,
f)

budynek OSW Łopuszno ul. Włoszczowska.

5. Gmina wynajmuje również 7 mieszkań znajdujących się w budynkach szkół.

Mieszkania w budynkach szkół zamieszkują wyłącznie nauczyciele są to:
a)

Szkoła w Dobrzeszowie - 2 mieszkania,

b) Szkoła w Gnieździskach - 2 mieszkania,
c) Szkoła w Grabownicy - 2 mieszkania,
d) Szkoła w Sarbicach - 1 mieszkanie.

6. Średnia powierzchnia użytkowa lokalu wynosi około 50 m2

ROZDZIAŁ II
Stan techniczny mieszkaniowego zasobu gminy oraz analiza potrzeb.
Budynki, w których znajdują się lokale mieszkaniowego zasobu gminy są budynkami
wiekowymi i dlatego ich stan techniczny wymaga poprawie. Budynki te wymagają naprawy
pokryć dachowych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, elewacji zewnętrznej, ocieplenia.
Przeprowadzenie remontów ciągnie za sobą nakłady finansowe, na co obecnie naszej gminy
nie stać. Drobne remonty wykonywane będą sukcesywnie w miarę wymaganych potrzeb. Raz
w roku dokonywane są przeglądy przewodów kominowych we wszystkich budynkach
mieszkaniowego zasobu gminy.
1. Wyposażenie techniczne
a) centralne ogrzewanie posiada - 6 mieszkań

b) łazienkę z WC posiada - 10 mieszkań
c) piece węglowe posiada - 5 mieszkań.

Mieszkania mieszczące się w budynkach szkół posiadają instalację wodno – kanalizacyjną
i centralne ogrzewanie.
2. Analiza potrzeb mieszkaniowych.

Gmina Łopuszno posiada zasób mieszkaniowy przedstawiony wyżej, który aktualnie
zaspakaja potrzeby mieszkaniowe miejscowej społeczności. Gmina nie posiada listy osób
oczekujących na przydział mieszkania.
Podstawowym zadaniem Gminy jest tworzenie warunków do zaspakajania potrzeb
mieszkaniowych wspólnoty samorządowej oraz zapewnienie lokali socjalnych i lokali
zamiennych, a także zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych
o niskich dochodach.
Gmina ma obowiązek ustawowy dostarczać lokale socjalne. Sądy powszechne w wyrokach
nakazujących eksmisję orzekają o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego.
Nie wykowanie przez Gminę tego obowiązku powoduje powstanie roszczenia o zapłatę
odszkodowania.
Gdyby zaistniała potrzeba przydziału lokalu socjalnego, gmina jest w stanie dostarczyć osobie
lub rodzinie taki lokal np:
−

w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Snochowicach,

−

w budynku przy ul. Strażackiej w Łopusznie /drewniak/.

ROZDZIAŁ III
Zasady polityki czynszowej oraz warunki podwyższania i obniżania czynszu
Ustala się zasady polityki czynszowej obowiązujące w mieszkaniowym zasobie Gminy
Łopuszno, zmierzające do równoważenia wydatków na utrzymanie zasobu mieszkaniowego
z dochodami z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych. Docelowa stawka bazowa czynszu
zapewnić powinna pokrycie kosztów poniesionych na utrzymanie zasobu
Łączna powierzchnia lokali mieszkalnych wg stanu na dzień 31.12.2011 r. wynosi:
−

lokale mieszkaniowego zasobu gminy - 658,0 m2,

−

lokal nie zamieszkały - 38,1 m2,

−

lokale mieszkalne w szkołach - 334,0 m2,

−

lokal nie zamieszkały w Sarbicach - 34 ,0 m2.
Stawkę bazową czynszu dla zasobu mieszkaniowego Gminy Łopuszno za 1 m2

powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych ustala Wójt Gminy Łopuszno w drodze
zarządzenia na podstawie niniejszej uchwały, mając na uwadze wydatki związane
z utrzymaniem lokalu. Obecnie zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Łopusznie z dnia
27 grudnia 2000 r. wynosi 1,00 zł za 1 m2 powierzchni lokalu.
W celu zrównoważenia wydatków na utrzymanie zasobu mieszkaniowego z dochodami
z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych, przewiduje się stopniowy wzrost stawki bazowej
czynszu w każdym roku i przeznaczenie uzyskanych z tego tytułu dochodów na wydatki
związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego Gminy. Niżej przedstawione są warianty
analizy wzrostu stawki bazowej o 5 % lub 7% w każdym roku.
Stawka bazowa w złotych i spodziewane wielkości przychodów w poszczególnych
latach
2012

2013

2014

2015

2016

Stawka bazowa
czynszu przy
podwyżce o 5%

1,05

1,10

1,16

1,21

1,27

Roczny czynsz w
złotych

12.499,-

13.094,-

13.808,-

14.403,-

15.118,-

Stawka bazowa
czynszu przy
podwyżce o 7 %

1,07

1,14

1,22

1,31

1,41

Roczny czynsz
w złotych

12.737,-

13.570,-

14.523,-

15.594,-

16.784,-

Stawka bazowa czynszu w zależności od wyposażenia lokalu i budynku w rządzenia
techniczne i instalacje ulega obniżeniu:
1) Ze względu na samodzielność:
−

gdy W.C. znajduje się poza budynkiem - ulega obniżeniu o 5 %,

−

gdy w lokalu brak łazienki - ulega obniżeniu o 5%.

2) Ze względu na wyposażenie w media:
−

brak urządzeń zaopatrzenia w wodę bezpośrednio w lokalu - ulega obniżeniu
o 5%,

−

brak instalacji kanalizacyjnej - ulega obniżeniu o 5 %,

−

brak instalacji centralnego ogrzewania - ulega obniżeniu o 5%.

Stawka czynszu po uwzględnieniu wszystkich obniżek wysokości czynszu, o których mowa
wyżej nie może być mniejsza niż 50% stawki bazowej czynszu i nie może być większa niż
50 % stawki bazowej czynszu.
Uznaje się za celowe dokonywanie zmian w wysokości czynszu w czasie trwania stosunku
najmu w przypadkach, gdy:
a) zwiększy się wartość użytkowa lokalu wskutek ulepszeń dokonanych przez

wynajmującego,
b) zmniejszy się wartość użytkowa lokalu wskutek zmniejszenia się wyposażenia

technicznego lokalu.
ROZDZIAŁ IV
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład
mieszkaniowego zasobu gminy
Zadaniem Wójta Gminy jest administracja i gospodarowanie mieszkaniowym zasobem
gminy polegające między innymi na:
−

zapewnieniu sprawnego działania urządzeń technicznych i utrzymanie ich
w należytym stanie,

−

dokonywaniu napraw i remontów budynków i ich pomieszczeń oraz urządzeń
technicznych,

−

pobieraniu i rozliczaniu czynszów oraz egzekwowanie ich zaległości.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny mieszkaniowego zasobu oraz sytuację finansową naszej
gminy, planuje się w miarę posiadanych środków finansowych prowadzić remonty
umożliwiające właściwe funkcjonowanie tych lokali oraz dostosowanie ich do aktualnie
obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.
ROZDZIAŁ V
Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Łopuszno
Mieszkaniowym zasobem Gminy Łopuszno zarządza Wójt Gminy.
1. Lokale mieszkaniowego zasobu służą do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych
mieszkańcom:
a) zameldowanym na pobyt stały na terenie gminy,
b) osobom, które nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu,
c) rodzinom i osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji mieszkaniowej w wyniku

zaistniałego zdarzenia losowego (pożar, wichury lub inne zdarzenie losowe).
2. Umowy najmu lokalu zawiera się w pierwszej kolejności z osobami i rodzinami, jeżeli:
a) zamieszkują dotychczas w budynkach przeznaczonych do rozbiórki,
b) wychowankom Domów Dziecka, jeżeli posiadają zameldowanie na pobyt stały na

terenie naszej gminy,
c) pozbawionych mieszkań w wyniku nagłych zdarzeń losowych takich jak: pożar,

wichura lub innych,
d) rodzinom i osobom o niskich dochodach, jeżeli dochód miesięczny brutto

przypadający

na

jednego

członka

gospodarstwa

w

okresie

3

miesięcy

poprzedzających datę zakwalifikowania wniosku nie przekracza 150% najniższej
emerytury

w

gospodarstwie

jednoosobowym

lub

100%

w

gospodarstwie

wieloosobowym,
e) mają postanowienie sądowe do otrzymania lokalu socjalnego.
3.1. Lokale mieszkalne będące mieszkaniowym zasobem gminy mogą być wykorzystane,
jako lokale socjalne.
3.2. Umowy najmu lokali socjalnych zawierane są w pierwszej kolejności z osobami
i rodzinami:
a) pozbawionym mieszkań w wyniku zdarzeń losowych np. pożar itp,

b) które nie mają tytułu prawnego do lokalu i której dochód miesięczny brutto

gospodarstwa

domowego

w

okresie

3

miesięcy

poprzedzających

datę

zakwalifikowania wniosku nie przekracza 75% najniższej emerytury w gospodarstwie
wieloosobowym i 50 % w gospodarstwie jednoosobowym,
c) które mają orzeczone przez sąd uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego,
d) opuściły dom dziecka w związku z uzyskaniem pełnoletniości.

3.3. Umowa najmu lokalu socjalnego może być przedłużona na czas nie dłuższy niż jeden
rok. Umowa ta może być przedłużona na następny okres, jeżeli najemca znajduje się w
sytuacji uzasadniającej zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego.
3.4. Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekroczyć połowy stawki najniższego
czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.
4.1. Umowy najmu lokalu zawiera Wójt Gminy. Umowy najmu lokali mieszkalnych zawiera
się na czas nieoznaczony.
4.2. Najemcy lokali mieszkaniowego zasobu opłacają czynsz z tytułu najmu ustalony przez
Wójta Gminy w drodze Zarządzenia.
4.3. Osoby, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego
najem nie wstąpiły po śmierci najemcy i nie otrzymują wskazania do zawarcia umowy najmu
na czas nieokreślony są zobowiązane do opróżnienia lokalu. Umowa najmu lokalu socjalnego
z osobami wymienionymi wyżej może być zawarta, jeżeli sąd w wyroku nakazującym
opróżnienie lokalu orzeka o ich uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

DANUTA ŁUKASIK

