
R A D A  G M I N Y
w Starcz9

U C HWATA Nr llYxlv/og
RadY Griny Starcza

z dnia 10 marca 2009r.

w sprawie: przyjQcia ryislolatnisgo programu gosPod|rowania mieszkaniowym
zasobem gminy w latach 2009-2015

Na podstawie art-'18 u3t.2 pkt 15, an. 40 ust.1, art.41 ust-l ustawy z dnra
8 marca199or. o samorzqqzie gminnym (Dz. V. z2OO1r. N. 142 poz. 1591 z p6in-
zm.) oaz art. 21 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czeMca 2001r. o ochronie praw
lokatorow, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmiani€ Kod€ksu cryilnego (Dz U
z 2005r. Nr 31 wz.Mzp62n.mr\

Rada Gminy
uchwala, co nastQpuje.

s l
PtzyJEc do rcalizatli wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy , zgodnie z zdqcznikiem do ninieiszej uchwaly.

s 2
Przyj4e, do realizaqi politykg czynszowq zmieizajqcq do urealnienia stawek czynszu
do poziomu pozwalajAcego na pelne pokrycie kosd6w eksploatacji budynk6w
mieszkalnych.

s 3
Zobowiqzad W6jta Gminy do:

1) skladania raz do roku sprawozdania z realizacji progEmu mieszkanic l€go
2) aktualizorranaa programu popeez uzupclnienie go o errentualne koncepcje

bEdz wniesienie korekt uwzgledniajqcyci aktualne realia finansowe i potrzeby
mieszkaniowe.

s 4
Wykonanie uchwaty powierz€ sie W6jtowi Gminy.

s 5
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

PrzewodniczAca RadY Gminy,l
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do Uchi/ary Nr 1 15{V/09

z dnia10 mafca 20@f.

PROGRAM GOSPODAROIMANTA iIIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY W LATACH 2009-201 5

l. Wielkosc zasobu mieszkaniowago Gminy

W zasobach mieszkaniowych Gminy Stercza znajduje si€ 6 mievkai zlokalizowanych
w 3 budynkach: 4 mieszkania znajdujq si€ w Domu Nauczyclel€, 1 $/ budynku Osrodka Zdrowia,
1 w budynku Banku.

Aktualny stan zasob6w mieszkaniowych
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ll. Stan techniczny zasobu mieszkaniowego Gminy

Stan techniczny budynk6,v jed zrd2nicorvany. W o€datnim okres,re przeprowadzono
termomodemizacje Domu Nauczyciela. Budynek zostal doci€dony, dokonano wymiany stolarki
okiennej i drz\fli wej5cio\.ryci, zakufiono piec c.o. gazowy. W Os{odkn Zdrowia dokonano wymiany
stolarki okiennej idzwi wejsciowych. W budynku Banku wymieniono stolarke okiennq. Zar6wno
budynek Os.odka Zdrowia, jak i budynet Banku w Sla.czy wymegaj4 k pitalnego rcmontu.

lll. Analira potrzob oaaz plian €mont6w i modamirecii wynikaiqcy ze stanu technicznego
budynk6w i lokali

1) Pr.ebudowa hxlynku Osrodka Zdrowia w S-terczy - 2009
2) Przebudowa kotlowni wrsz z $relrrngtrznq indalacjq c-o. w hrdynku Banku - 2010
3) Temomodemizacja budynku Starcz€ ul. Szkolna l03 (Bank) - 201'l-2012
4) Biezqce remonty budynk6w mieszkslnych 2013-2015

lV. Planowane sprredei lolali w kolejnych latach

Gmina nie planuje sprzedazy lokaliw kolejnych lalach.



V.Zasedy pol yfi czyn-szowei

1. W6jt Gminy ustata slawkQ bazowq czynszu z8 't m'� powierzchni u2ylkowej lokali raz w roku
w I kwartale kazdego roku ( z wyjqtkiem bie2Acego roku, w kt6rym stawka czynszu ustalona
zoslanie w ll kwarlale).

2. Jednoaazowe podr.yika sfewkj b€zorvei czynszu ze lm'poryiet-zdmi u:ytkorvej lokalu nio
moze Fzekraczac 50% obowiqz'riqc€j stawki bazotrej z uwa€i na fall, 2e obecna wysokosf
ozynszu w _Gminie nie przekracza 1% warloSci odtwozeniotYei lokalu ogloszonej przez
Wojewode Slqskiego.

3. Wysokosc czynszu w poszcz€golnych lokela.h mieszkalnyci uzale2niona iesl od c.zynnik6w
wykazanych poni2ei:

- baza -10O'k ,
- usytuowanie budynku - o 10% obnizka lub podwyzka,
- z wc i lazienkq - o lO% podwyzka,
- bez c.o. - o 't0% obnizka,
- posiadajace gaz - o 10% podwyika.

3a) Dopuszcza siQ mozlirvos'd zroznicowania s18wki czynszu z€ wzgledu na polozenie budynku
j og6fny sten techniczny, Ap. po lermomodemiza4i o 2io/o.

4. Oprocz czyRszu za lokal mieszkalny naiemca dolonuje innydr opfat, o ile korzydajqcy
z lokalu nie ma zawarlej umo'vy bezposr€dnio z dodav,c4 medi6* lub dosla ce uslug.
Dotyczy to:

- zuZyda wody i odpaowadzenia Sciek6w chyba, 2e najemca posiada zalozony
wooom|eiz,

- zuzycia gazu chyba, 2e nejemca posiada licznik,
- zuzycia eneagii elektrycznej ve czesciach wspolnych budynku,
- wylvozu Smieci,
- ogrzewania lokalu.

5. Wszyskie naleznoscj ouiczan€ i ro/icaene sq zgodnie z Rozpotzdzeniem Minigra
Gospodarki PtzestEennei i Mi€szkanio$r€j, wydaaym na pods{a,{ie art.2? ugewy z dnia
7 czeMca 2001r. o zbiorowym zaopatizeniu w wode izbiorowym odprowadzaniu Sciek6w
(Dz. U. z 2006r. Nf '123 poz. 85E z p6zn. zm.)

6. Podwyiki czynszu nie mogq @ dok@y$ane cz€5ciej ni2 .o sze56 miesiecy.
7. Podwyt:l(a czynszu nadepuie za vrypowiedzenicm dotychc.asovtej wysokosd, najp6iniej na

koniec mi€siqca kalendarzow€go, z zachov'3niem trzy miesiecznego okresu wypovtiedzenia.

Vl. spos6b i zasady zar4dz.naa lo*.bmi i budynk tni wchodt{cyrni w sklad mb5zk niowego
zasobu Gminy (orar prra{vidyrvarE zniariy w aktllb zar-aadaania micazkaniowym
zasobem Gminy w kolcinych lrlach)

Gmiru zaEqdza zasobami mieszkan;owymi jsko wtaSciciel. W kole.jnyci latach nie ptzewiduje
sie radykalnych zmian w spo€otfe zazdzan'E lo|(alami i hxrynkami vJchodzqcymi w sklad
mieszkaniowego zasobu Gminy.

Vll. Wydatki na gospodarlq miesrfaoiowq

Gmina partycypuje corocznie w kosi4aci modemazacti i remont6vg lokall trchodzqcych w sklad
mieszkaniowego zasobu Gminy.

Plan remonlriw na poszcz€gdln€ l€ta przedslal,via sie n8s{Qpujqco:

uta Nazwa zaalania Koszt zadania

2009 Przebudowa budvnku Osrodka Zdrowia w Sterczv 150 tys. zl

2010 Przebtdowa kollorvni wa€z z wetxnetrzna
insialacia c.o. w budynku Banku

50 lys. I

2011-
2012

Termomodemizaoja budynku B6nku w Starczy
ul. Szkolna 103

200 tys. zt

2013-
2015

Bie2ace remoriy b{dynkor miesztalnych 30 tys. d



vlll- it6dh fi lr.|rsowani. go3pod.rki mi.arLnktyv.i

Gl6wnym zalozeniem finsnsol,vania gospodarkj mieszksn;owej jest d4zenie do stalego
zwiekszania tzw. zamkniQtego obi€gu oznaczejqcego ptzeznaczenie oa sfeQ mieszkaniowq Srodk6w
uzyskanych z wpt/ ̂ 6rr z czyRsz6r, mieszkalnyctl i u2ytkowych, kt6re porYinny tinansowad biezqcq
eksploatacje tych zasobo$r.

Wydatkami z ! ufu biezqcego otaz lechnicznego drrymania frudynk5w sq mi9dzy innymi
naslepujqce koszty:

1) przeprowadzonych rcmontdw,
2) konserwacji, utrzymania naleZylego stanu tec[nicznego nieruchomosci,
3) drzymywania pomieszc;:zeri wsp6lnego uiytkowania oraz zieleni,
4) inne o ile wynikajq z um6w.

DochodamisAl
1) zwfot za media od najemc6w,
2) odsetki,
3) czynsze z lokali mieszkalnych.

lX. PlanowarE dochoaly

Planowane wplylvy z czynszu lokali mieszkalnych w lstach 20092015 ksztaltujq siQ nastepujqco:

Lrta PLnowan€ roc:na rnbinold z Sdu najmo lokali mieszkalnych

2009 14.1m
2010 14.800
2011
2012 rs.200
2013 17.100
2011 18 .100
2015 18.900

X. Opis innych dzialaf majqcych na c.lu poprawe wykozystania i racionalizacie
gospodarcwania mieszkaniowym zasob€m Gminy

1) LIatwienie zamian lokali w rema€h zasobu celem racjonaln€go wyko.zystanie
u:ytkowej lokali miesztalnych,

2) Pozyskanie 1 lokalu mieszkalnego tako rezerwy lub lokalu socjalnego.

porrieazchni


