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UCHWAŁA NR XXIII/159/2013
RADY GMINY W ŁOPUSZNIE
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Łopuszno na lata 2013 – 2017”
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 (t. j.: 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 2013 r., poz. 594) Rada Gminy w Łopusznie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łopuszno na lata
2013-2017”, 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
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Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr XXIII/159/2013
Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 27 sierpnia 2013

WIELOLETNI
PROGRAM GOSPODAROWANIA
MIESZKANIOWYM ZASOBEM
GMINY ŁOPUSZNO
NA LATA 2014 – 2019

Łopuszno 2013

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

–3–

Poz. 3143

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM
ZASOBEM GMINY ŁOPUSZNO NA LATA 2014 – 2019

ROZDZIAŁ I

Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego mieszkaniowego zasobu
Gminy Łopuszno.
§ 1
1. Mieszkaniowy zasób Gminy Łopuszno tworzą lokale mieszkalne znajdujące się
w budynkach będących własnością Gminy - aktualny stan zasobu mieszkaniowego
Gminy Łopuszno przedstawia poniższa tabela:

L. p
Miejscowość
1. Łopuszno ul. Włoszczowska
2 Łopuszno ul. Włoszczowska

Nr. lok. Ilość izb M2
Stan techniczny
2
3
56,9 Niski ins.elektr,piece węglo.
3

2

32,0 Średni ins.elek,wod.kan.CO

3 Łopuszno ul. Włoszczowska

40a/1

4

54,0 Średni ins.elek,wod.kan,łazie

4 Łopuszno ul. Włoszczowska

40a/2

4

56,7

-'' -

5 Łopuszno ul. Włoszczowska

40a/3

2

36,7

-'' -

6 Łopuszno ul. Włoszczowska

40a/4

2

38,1

-'' -

7 Łopuszno ul. Strażacka

10/1

4

57,8 Dobry ins.el.wod.kan.CO.łaz

8 Łopuszno ul. Strażacka

6/1

2

40,4

9 Łopuszno ul. Strażacka

6/2

2

43,2

- '' -

10 Łopuszno ul. Strażacka

6/3

2

51,0

- '' -

11 Łopuszno ul. Strażacka

4

1

40,0

Niski inst.el.wodna,piece ka

12 Gnieździska

1/1

3

48,5

Dobry ins.el.wod.kan.CO łaz

13 Gnieździska

1/2

3

49,2

- '' -

14 Gnieździska

1/3

2

32,0

- '' -

15 Gnieździska

1/4

2

21,6

- '' -

16 Antonielów budynek byłej szk.

26a

4

46,0

- '' -

Niski ins.elektr.piece kaflow

2. Mieszkaniowy zasób Gminy Łopuszno stanowi: 16 lokali mieszkalnych o łącznej

powierzchni 689,3 m2 mieszczących się w ośmiu budynkach.
3. Gmina wynajmuje również 7 mieszkań znajdujących się w budynkach szkół,

w których zamieszkują wyłącznie nauczyciele są to :
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c/ Szkoła w Grabownicy
d/ Szkoła w Sarbicach
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- 2 mieszkania
- 2 mieszkania
- 2 mieszkania
- 1 mieszkanie

4. Średnia powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 50 m2

ROZDZIAŁ II
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikających ze stanu
technicznego budynków i lokali mieszkalnych.
1. Większość lokali tworzących mieszkaniowy zasób Gminy Łopuszno mieści się w
budynkach kilkudziesięcioletnich. Najmłodszy budynek oddano do użytkowania
w 1993 roku, pozostałe w większości wypadków budowano w latach 50 – tych i 60 – tych.
2. Stan techniczny zasobu ze względu na wiek, stopień zużycia oraz sposób
eksploatacji i użytkowania wyznacza potrzeby bieżących remontów oraz modernizacji.
3. W celu utrzymania prawidłowego stanu technicznego budynki wymagają
przeprowadzenia różnorodnych napraw i remontów, a w szczególności: wymiany stolarki
okiennej, drzwiowej, naprawy i wymiany orynnowania i rur spustowych, odnowienia
elewacji, termomodernizacje, przebudowy kominów, wymiany instalacji elektrycznej,
naprawy i wymiany pokryć dachowych.
4. Wskazuje się jako priorytet przy tworzeniu rocznych planów remontowych
eliminację zagrożenia bezpieczeństwa użytkowania lokali i mienia oraz zalecenia z
przeglądów budowlanych w związku z tym w pierwszej kolejności podejmowane są prace
zmierzające do zabezpieczenia konstrukcji budynków, remontów i zabezpieczenia instalacji
technicznych oraz zabezpieczenia pożarowego.
Plan remontów na lata 2014 – 2019 przedstawia poniższa tabela:
Budynek / lokal
2014
2015
2016
2017
2018
Łopuszno
ul. Strażacka Nr 6

Wymiana
instalacji
elektrycznej

Łopuszno
ul. Strażacka Nr 4
Łopuszno
ul. Włoszczowska 40a

Przebudów
kominów
Wymiana
stolarki
okiennej

Naprawa
pokrycia
dachowego

Łopuszno
ul. Włoszczowska Nr 2

Łopuszno
ul. Włoszczowska Nr 3

2019

Naprawa
pokrycia
dachowego
Wymiana
stolarki
drzwiowej
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Odnowa
elewacji
zewnętrznej

Wymiana
orynnowan
ia i rur
spustowy

ROZDZIAŁ III
§3
Sprzedaż lokali mieszkalnych.
Biorąc pod uwagę, że w myśl ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy tworzenie warunków do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty
samorządowej należy do zadań własnych gminy, jak również fakt, że w okresie 2014 – 2019
Gmina nie przewiduje środków finansowych na budowę nowych budynków mieszkalnych,
nie przewiduje również sprzedaży posiadanych budynków ani lokali.
2014
2015
2016
2017
2018
2019

-

0
0
0
0
0
0

ROZDZIAŁ IV
§ 4

Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu.
Polityka czynszowa Gminy powinna zmierzać do takiego kształtowania stawek czynszu
w latach 2014 – 2019 , które pokryją koszty bieżącego utrzymania budynków oraz zapewnią
pozyskanie środków na remonty. Najemcy lokali mieszkalnych opłacają czynsz najmu,
ustalony według stawki bazowej za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu z uwzględnieniem
czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokalu, a w szczególności
wyposażenie budynku i lokalu .
1. Czynniki podwyższające kwotę czynszu:
a/ lokal wyposażony w łazienkę
b/ lokal posiadający centralne ogrzewanie z kotłowni
c/ lokal podłączony do sieci kanalizacyjnej
2. Czynniki obniżające kwotę czynszu :
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a/ lokal bez instalacji wodno-kanalizacyjnej
b/ lokal bez centralnego ogrzewania
c/ lokal bez łazienki
d/ lokal bez WC
3. Podwyżki czynszu dokonywane będą raz w roku, poczynając od dnia 1 stycznia
każdego roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,
ogłoszony w miesiącu styczniu za rok poprzedni w formie komunikatu przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej
„Monitor Polski”.
4. Waloryzacja stawki czynszu na podstawie wskaźnika określonego w pkt.3 odbywa
się bez konieczności wypowiedzenia dotychczasowej stawki .
5. Stawka bazowa czynszu za najem lokalu mieszkalnego zostanie określona
zarządzeniem Wójta.
6. W przypadku najemców o niskich dochodach , których dochód w przeliczeniu
na członka gospodarstwa domowego nie przekracza poziomu określonego
w uchwale odpowiedniego organu lub zarządzeniu wojewody, stosuje się
następujące obniżki czynszów:
a/ 50% przy dochodach nie przekraczających najniższej emerytury w
gospodarstwie wieloosobowym,
b/ 75% przy dochodach nie przekraczających najniższej emerytury
w gospodarstwie jednoosobowym.
7. Obniżki czynszu, o którym mowa w pkt. 6 mogą być udzielane najemcom na
okres 12 miesięcy. W przypadku utrzymywania się niskiego dochodu przez kolejny
okres, na wniosek najemcy właściciel może stosować obniżkę przez kolejny okres.

ROZDZIAŁ V
§ 5
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład
mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie
zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach.

1. Mieszkaniowym zasobem Gminy Łopuszno zarządza Wójt Gminy.
2. Zadania z zakresu zarządu mieszkaniowym zasobem Gminy obejmują
w szczególności:
a/ zapewnienie najemcom lokali podstawowych warunków mieszkaniowych,
b/ remonty, konserwacja i modernizacja lokali i budynków,
c/ utrzymanie w należytym stanie technicznym nieruchomości oraz
znajdujących się w nich urządzeń komunalnych,
d/ prowadzenie spraw związanych z najmem lokali poprzez zawieranie umów
najmu, naliczanie i pobieranie opłat za czynsz i inne świadczenia wynikające
z najmu lokali mieszkalnych.
3. Nie przewiduje się istotnych zmian w sposobie zarządzania mieszkaniowym
zasobem Gminy Łopuszno.
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ROZDZIAŁ VI
Źródła finansowania związane z utrzymaniem mieszkaniowych zasobów
Gminy Łopuszno w latach 2014 - 2019

§ 6
1. Podstawowym źródłem finansowania zasobów mieszkaniowych Gminy Łopuszno są
wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne, które wykorzystywane są głównie na
przeprowadzanie bieżących napraw i remontów budynków oraz lokali mieszkalnych
stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy.
2. Dodatkowym źródłem finansowania mogą być środki z funduszy unijnych oraz
z budżetu Gminy wykorzystywane głównie na remonty termomodernizacyjne
budynków.

ROZDZIAŁ VII
Wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem na koszty bieżącej
eksploatacji , koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, a także wydatki
inwestycyjne.
§ 7

Koszty/lata

2014

2015
-

2016

2017

-

-

2018

Bieżąca eksploatacja

-

Remonty budynków

5. 000,-

Koszty modernizacji

-

-

-

-

-

-

Koszty zarządzania

-

-

-

-

-

-

10,000

10.000

15.000

-

2019

15.000

20.000

§ 8
1. Podczas obowiązywania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Łopuszno nie przewiduje się wydatków związanych z budową lub
rozbudową zasobów mieszkaniowych.
Koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego gminy, w tym koszty remontów
finansowane będą z bieżących wpłat czynszowych oraz z budżetu Gminy.
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ROZDZIAŁ VIII

Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
§ 9
1. Podczas obowiązywania niniejszego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy nie przewiduje się remontów w substancji budynków i lokali
wymagających opuszczenia lokalu przez dotychczasowego najemcę.
2. W okresie obowiązywania niniejszego programu nie przewiduje się sprzedaży
budynków ani lokali mieszkaniowego zasobu gminy.
3. Działania właściciela mieszkaniowego zasobu Gminy zmierzają do maksymalizacji
wartości zarządzanych nieruchomości osiąganej poprzez właściwe gospodarowanie
powierzanym mieniem oraz dążenie do poprawy stanu technicznego
i standardu nieruchomości mieszkaniowych.
4. Nie planuje się w okresie obowiązywania niniejszego programu zwiększenia
zasobu mieszkaniowego Gminy.
5. Polityka mieszkaniowa Gminy w okresie obowiązywania niniejszego programu
będzie polegać głownie na wspieraniu inwestorów prowadzących budownictwo
jednorodzinne oraz poprzez przeznaczanie nowych terenów pod budownictwo
jednorodzinne.

