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UCHWA£A Nr XIV/63/07 RADY GMINY S£UPCA
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy S³upca na lata 2008-2012
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003
r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055,
Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457;
z 2006 r., Nr 17 poz. 128; z 2007 r. Nr 48 poz. 327) i art. 21
ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie
Kodeksu Cywilnego (Dz.U z 2005 r. Nr 31, poz. 266; z 2006 r.
Nr 86 poz. 602, Nr 167 poz. 1193, Nr 249 poz. 1833) Rada
Gminy S³upca uchwala co nastêpuje:
§1. Przyjmuje siê wieloletni Program Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy S³upca na lata 2008-2012,
obejmuj¹cy nastêpuj¹ce zagadnienia:
1. prognozê dotycz¹c¹ wielkoci oraz stanu technicznego
zasobu mieszkaniowego gminy,
2. analizê potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikaj¹cy ze stanu technicznego budynków,
3. planowana sprzeda¿ lokali w kolejnych latach,
4. zasady polityki czynszowej, oraz warunki obni¿ania czynszu,
5. ród³a finansowania gospodarki mieszkaniowej,
6. wysokoæ wydatków w kolejnych latach, z podzia³em na
koszty bie¿¹cej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty
modernizacji lokali i budynków wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobu gminy a tak¿e wydatki inwestycyjne,

7. opis innych dzia³añ maj¹cych na celu poprawê racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
§2. Prognoza dotycz¹ca wielkoci oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy w poszczególnych latach.
Lokale mieszkalne w zasobie gminy s¹ w ca³oci wynajmowane na czas nieoznaczony. Gmina nie wydzieli³a w
ramach posiadanego zasobu, odrêbnych lokali socjalnych. W
wyniku naturalnego ruchu ludnoci gmina odzyskuje rednio
2-3 lokale rocznie.
W latach 2008-2012 nie planuje siê wykupu mieszkañ od
innych podmiotów z przeznaczeniem ich na mieszkania komunalne. Gmina w okresie najbli¿szych 5 lat zamierza rozpocz¹æ budowê czterorodzinnego budynku komunalnego, zamierzenie to jest konieczne ze wzglêdu na z³y stan techniczny
budynku komunalnego w Cieninie Zabornym zwanego popularnie pa³acem, w którym zamieszkuje 6 rodzin.
Rozwa¿a siê równie¿ wydzielenie lokali socjalnych w pomieszczeniach niektórych remiz stra¿ackich (Kamieñ, Cienin
Kocielny) z przeznaczeniem na lokale dla wykwaterowanych
rodzin z mieszkañ zad³u¿onych oraz na zabezpieczenie schronienia w przypadkach losowych.

Charakterystyka mieszkaniowego zasobu GMINY S£UPCA
Zestawienie powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych i gruntu bêd¹cych w zasobie gminy w roku 2007
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Zasób mieszkaniowy Gminy S³upca zarz¹dzany jest przez
Gminê S³upca. W sk³ad zasobu wchodzi 91 mieszkañ komunalnych.

§3. ANALIZA POTRZEB ORAZ PLAN REMONTÓW I MODERNIZACJI WYNIKAJ¥CY ZE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW I LOKALI

Wiêkszoæ budynków, w których znajduj¹ siê lokale mieszkalne siêga sw¹ histori¹ pocz¹tków XX wieku, maj¹ czêsto
100 lat i wiêcej.

Z uwagi na ograniczone rodki finansowe prowadzone
roboty remontowe maj¹ na celu jedynie utrzymanie sprawnoci technicznej mieszkañ. Wykonywane s¹ tylko konieczne
roboty konserwacyjne i bie¿¹ce naprawy.

Budynki te wymagaj¹ ci¹g³ych napraw bie¿¹cych, prac
konserwacyjnych a w wielu przypadkach kapitalnych remontów. Z uwagi na ograniczone rodki finansowe przeznaczone
na ich wykonanie ich stan w najbli¿szym okresie nie ulegnie
znacz¹cej poprawie. Mieszkañcy lokali komunalnych w wiêkszoci nie dbaj¹ o zajmowane mieszkania, uchylaj¹ siê od
p³acenia czynszu a zdarzaj¹ siê równie¿ przypadki, ¿e je
dewastuj¹.

Remont kapitalny budynków planowany jest w zawê¿onym zakresie i ograniczony z regu³y do 1 maksymalnie 2
budynków rocznie.
Typowanie lokali do remontu, oraz zakres prac odbywaæ
siê bêdzie na podstawie wykonywanych rocznych przegl¹dów
substancji mieszkaniowej dokonywanych przez komisjê sk³adaj¹c¹ siê z przedstawiciela Urzêdu Gminy S³upca i Rady
Gminy S³upca

WYSOKOÆ PLANOWANYCH WYDATKÓW W KOLEJNYCH LATACH W Z£ - POZIOM CEN Z 2007 R.
/
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Planowane rodki przeznaczone zostan¹ w szczególnoci
na remont pokrycia dachowego, wymianê stolarki (okna i
drzwi) uregulowaniu gospodarki ciekowej (kanalizacja) i
bie¿¹ce naprawy.

Wnioski do Rady Gminy o pojêcie uchwa³y w sprawie
sprzeda¿y lokali komunalnych, pochodz¹ce od lokatorów tych
mieszkañ, bêd¹ kierowane w sytuacji gdy Wójt uzna je za
uzasadnione.

§4. PLANOWANA SPRZEDA¯ LOKALI W LATACH 20082012

Gmina w takich przypadkach sukcesywnie bêdzie zlecaæ
inwentaryzacjê i wycenê lokali mieszkalnych i regulowaæ na
bie¿¹co sferê prawn¹ nieruchomoci.

Komunalne zasoby mieszkaniowe bêd¹ce w posiadaniu
Gminy S³upca spe³niaj¹ funkcjê mieszkañ o charakterze powszechnym.

Dziennik Urzêdowy
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Sprzeda¿y lokali powinna nast¹piæ tylko wówczas gdy le¿y
to w interesie gminy i nie mo¿e obj¹æ jej wszystkich zasobów
mieszkaniowych.

2. Uchwa³a Rady Gminy S³upca z dnia 7.03.2002 r.
Nr XXIII/177/2002 w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.

§5. ZASADY WYNAJMU, SPRZEDA¯Y I POLITYKI CZYNSZOWEJ DOTYCZ¥CE ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY
S£UPCA.

§6. RÓD£A FINANSOWANIA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W LATACH 2008-2012
Obecnie podstawowym i jedynym ród³em finansowania
administrowania i remontów zasobów mieszkaniowych gminy jest bud¿et gminy. Je¿eli bêd¹ takie mo¿liwoci przewiduje
siê pozyskiwanie rodków na budowê, utrzymanie i remont
lokali mieszkalnych ze róde³ zewnêtrznych  rodki unijne.

Reguluje je ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu
cywilnego oraz
ni¿ej wymienione Uchwa³y Rady Gminy S³upca:
1. Uchwa³a Rady Gminy S³upca z dnia 28.12.2000 r.

§7. WYSOKOÆ WYDATKÓW W KOLEJNYCH LATACH Z
PODZIA£EM NA KOSZTY BIE¯¥CEJ EKSPLOATACJI I KOSZTY REMONTÓW A WP£YWY Z CZYNSZU I DOFINANSOWANIE Z BUD¯ETU GMINY

nr XVI/130/2000 w sprawie wysokoci stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych.
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Koszty utrzymania zasobów obejmuj¹ dwa podstawowe
elementy tj. koszty eksploatacji i koszty utrzymania technicznego. W³aciciel lokalu ponosi wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokalu.
§8. OPIS INNYCH DZIA£AÑ MAJ¥CYCH NA CELU POPRAWÊ WYKORZYSTANIA I RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA ZASOBEM GMINY.
Planowane w okresie 2008-2012 prace remontowe nie
wymagaj¹ wykwaterowania mieszkañców a jedynie odpowiedni¹ koordynacjê prac i wspó³pracy z mieszkañcami.
Planowana budowa budynku czterorodzinnego przewidziana jest dla rodzin mieszkaj¹cych w budynku zagro¿onym
w Cieninie Zabornym (pa³ac).

Planuje siê pozyskanie lokali na mieszkania socjalne i tam
przekwaterowywanie lokatorów niep³ac¹cych czynszu.
W przypadku mo¿liwoci skorzystania z programów unijnych z zakresu gospodarki mieszkaniowej przewidujemy mo¿liwoæ budowy wiêkszej iloci lokali z przeznaczeniem g³ównie na lokale socjalne.
W miarê nap³ywaj¹cych wniosków od mieszkañców Gmina
bêdzie d¹¿y³a do sprzeda¿y niektórych budynków komunalnych.
§9. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
S³upca.
§10. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
() Daniela Rutkowska

