Zalacznik
do Uchwaly Nr XII/43/04
Rady Gminy Mlynarze
z dnia 30 czerwca 2004 roku

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA
MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MLYNARZE W LATACH
2004 - 2009

r

Obowiazek opracowania i uchwalenia wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy nalozony zostal w ustawie
z dnia 21 czerwca 2002 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.
Ustawa ta naklada na gminy, jako zadanie wlasne obowiazek tworzenia
warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorzadowej
oraz zapewnienia lokali socjalnych i lokali zamiennych a takze zaspokajania
potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach.
ROZDZIAL l
WIELKOSC ORAZ
STAN TECHNICZNY
MIESZKANIOWEGO
ZASOBU GMINY MLYNARZE NA DZIEN 31 marca 2004 roku
W sklad mieszkaniowego zasobu Gminy Mlynarze wchodza lokale

I'"'

mieszkalne polozone w budynku Szkoly Podstawowej w Mlynarzach,
w budynku Szkoly Podstawowej w Glazewie Cholewach, w budynku przy
Szkole Podstawowej w Kolakach oraz w budynku Niepublicznego Zakladu
Opieki Zdrowotnej w Mlynarzach.
Mieszkaniowy zasób gminy dzieli sie na :
a) lokalemieszkalne
592,53 m2

-

-

Przez lokal mieszkalny rozumie sie lokal sluzacy do zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych wyposazony w urzadzenia wodociagowo- kanalizacyjne,
w urzadzenia grzewcze, w w.c. w lokalu lub w.c. polozone poza lokalem
i przeznaczony do wylacznego korzystania przez najemce.
Lokalem socjalnym moze byc lokal nadajacy sie do zamieszkania
ze wzgledu na wyposazenia i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi
przypadajaca na czlonka gospodarstwa domowego najemcy nie moze

--

byc mniejsza niz 5 m2 , a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa
domowego 10m2 , przy czym lokal ten moze byc o standardzie nizszym niz
lokal mieszkalny.
Na dzien 30 kwietnia 2004 roku gmina nie dysponuje mie4szkaniami
socjalnymi. Tworzenie zasobu mieszkan socjalnych nastepowac bedzie poprzez
przeznaczenia budynków komunalnych o niskim standardzie technicznym na
mieszkania socjalne.
Wykaz budYnków i wystepujacych w nich lokali mieszkalnych
wchodzacych w sklad mieszkaniowego zasobu gminy przedstawia tabela nr 1.
Tabela nr 1
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Ilosc
lokali

Lp. Polozenie budynków

Mlynarze ul. Ostrolecka 7
( budynek Niepublicznego 2

ZakladuOpiekiZdrowotnej)
2. Mlynarzeul. Ostrolecka24
Szkoly
(budynek
4
Podstawowej)

3. Glazewo Cholewy
(budynek
Podstawowej)

4.

-

Kolaki
(budynek przy
Podstawowej)
Ogólem:

Szkoly

Szkole

W budynkach jest lacznie 12 lokali mieszkalnych stanowiacych mieszkaniowy
zasób gminy.

-

Zasady polityki czynszowej
I. Czynsz najmu za 1m2 powierzchni uzytkowej lokali wchodzacych
w sklad mieszkaniowego zasobu gminy ustala sie na podstawie stawki
bazowej za 1m2 powierzchni uzytkowej z uwzglednieniem czynników
obnizajacych
lub
podwyzszajacych
ich
wartosc
uzytkowa,
a w szczególnosci:
1) polozenie budynku,
2) polozenie lokalu w budynku,
3) wyposazenie budynku i lokalu w urzadzenia techniczne i instalacje
oraz ich stan,
4) ogólny stan techniczny budynku.
II. Wójt Gminy ustala miesieczne stawki bazowe za 1m2 powierzchni
uzytkowej lokali oraz wysokosc czynników obnizajacych lub
podwyzszajacych te stawki.
1. Wysokosc czynszu za najem lokali komunalnych odpowiednio do
zajmowanej powierzchni uzytkowej lokali, winna odpowiadac kosztom
eksploatacji i remontów budynków:
1) stawka eksploatacyjna - element zmienny czynszu, uwzgledniajacy
podwyzszenie lub obnizenie stawki bazowej z uwagi na czynniki
podwyzszajace lub obnizajace wartosc uzytkowa wynajmowanego
lokalu,
2) stawka funduszu remontowego - element staly bez wzgledu na
warunki zamieszkania i ustalany jest na podstawie potrzeb
remontowych, wynikajacych ze stanu technicznego lokali
i budynków.
2. Stawke czynszu za najem lokali socjalnych stanowi jedna stawka czynszu
która nie moze przekraczac polowy stawki najnizszego czynszu
obowiazujacego w gminnym zasobie mieszkaniowym.
3. Podwyzszenie czynszu i innych oplat za uzywanie lokalu, z wyjatkiem
oplat niezaleznych od wlasciciela, nie moze byc dokonywane czesciej niz
co 6 miesiecy.
4. Podwyzszenie czynszu moze nastapic po wypowiedzeniu jego
dotychczasowej wysokosci, dokonanym najpózniej na miesiac naprzód
na koniec miesiaca kalendarzowego.
Sposób i zasady zarzadzania lokalami i budynkami wchodzacymi w sklad
mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie
zarzadzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach
1. Lokalami i budynkami wchodzacymi w sklad mieszkaniowego zasobu
gminy zarzadza i administruje Urzad Gminy Mlynarze.

Przewidywana wielkosc lokali mieszkalnych oraz ich stan
w latach 2004-2009 przedstawia tabela nr 2.
Lp. Standard lokalu

Ilosc mieszkan w danym roku
2006
2007
2005
2004

12008

wyposazenia

2009

1. Mieszkania z C.o 2
,w.c
lazienka
i ciepla woda

2

2

2

2

2

2.

6
Mieszkania
z c.o., lazienka
i wc - bez cieplej
wody

6

6

6

6

6

3.

z 1
Mieszkania
bez
c.osamodzielnej
lazienki i cieplej
wody

1

1

1

1

1

4.

z 3
Mieszkania
lazienka, wc bez c.o. i cieplej
wody

3

3

3

3

3
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W latach 2004-2009 nie przewiduje sie podwyzszania standardu lokali
wchodzacych w sklad mieszkaniowego zasobu gminy, ani ich wielkosci.
Ocena stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy:

1. Lokale mieszkalne w budynku Szkoly Podstawowej w Mlynarzach
przy ul. Ostroleckiej 24 - budynek murowany z roku 1963, pietrowy,
ze stropodachem krytym papa, wyposazony w instalacje wodnokanalizacyjna oraz c.o. Budynek modernizowany w roku 2002
Stan techniczny budynku dobry.
2. Lokale mieszkalne w budynku Szkoly Podstawowej w Glazewie
Cholewach - budynek murowany z roku 1963, pietrowy, ze stropodachem
krytym papa, wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjna oraz c.o.
Stan techniczny budynku dobry.

3. Budynek mieszkalny wielorodzinny w Kolakach, murowany z roku 1966,
parterowy. Wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjna, ze
stropodachem krytym papa. Stan techniczny budynku slaby.
4. Lokale mieszkalne w budynku Niepublicznego Zakladu Opieki
Zdrowotnej
w Mlynarzach przy ul. Ostroleckiej 7 z roku 1998. Lokale
wyposazone w instalacje wodno-kanalizacyjna i c.o.. Stan techniczny
lokali bardzo dobry.

Plan remontów mieszkaniowego zasobu gminy wynikajacy ze stanu
technicznego budynków
W latach 2004-2009 nie przewiduje sie przeprowadzania remontów lokali
i budynków stanowiacych mieszkaniowy zasób gminy.

Planowane wydatki na utrzymanie zasobów mieszkaniowych w latach 20042009
Tabela Nr 4
Lp.

Lata

Wyszczególnienie
2004

1.

-

2005

2006

2007

2008

2009

Koszty biezacej
eksploatacji

37.200 38.300 39.500 40.700 42.000 43.200

Wydatki ogólem:

37.200 38.300 39.500 40.700 42.000 43.200

Planowana sprzedaz lokali mieszkalnych
Nie przewiduje sie do sprzedazy
mieszkaniowy zasób gminy.

lokali

mieszkalnych

stanowiacych

2. Umowy najmu z osobami (najemcami) zawiera:
- Wójt Gminy,
- Dyrektorzy Szkól.
Zródla finansowanie gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach

Koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego w tym koszty biezace
eksploatacji powinny byc pokrywane z oplat czynszowych za lokale mieszkalne
oraz ze srodków wlasnych gminy.
Opis innych dzialan majacych na celu poprawe wykorzystania
i racjonalizacje gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Poniewaz nie planowane sa remonty ani sprzedaz mieszkaniowego zasobu
gminy, wiec nie beda wymagane lokale zamienne.
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