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UCHWA£A Nr XLIX/645/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 10 lutego 2009 r.
w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2009-2013
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31,
poz. 266, z 2006 roku Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167,
poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, z 2007
r. Nr 173, poz. 1218) uchwala siê, co nastêpuje:
I.

Postanowienia ogólne

§1. 1. Uchwa³a okrela program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2009-2013.
2. Ogólne cele programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2009-2013:
1) zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych mieszkañców Miasta Poznania o niskich dochodach,
2) poprawienie jakoci ¿ycia mieszkañców zasobu komunalnego,
3) poprawa stanu technicznego lokali i budynków wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.
3.

Realizacja celów okrelonych w pkt 2 nast¹pi poprzez:

1) renowacjê kamienic miejskich,
2) termomodernizacjê zasobu komunalnego,
3) budownictwo komunalne,
4) likwidacjê barier architektonicznych dla osób niepe³nosprawnych,
5) likwidacjê zasobu substandardowego.
4.

Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

1) ustawie  nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 21
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst
jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.);
2) mieszkaniowym zasobie Miasta Poznania  nale¿y przez
to rozumieæ lokale stanowi¹ce w³asnoæ Miasta Poznania
albo miejskich osób prawnych lub spó³ek handlowych
utworzonych z udzia³em Miasta Poznania, z wyj¹tkiem
towarzystw budownictwa spo³ecznego, a tak¿e lokale znajduj¹ce siê w samoistnym posiadaniu tych podmiotów;
3) lokalu - nale¿y przez to rozumieæ lokal s³u¿¹cy do
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, wchodz¹cy w sk³ad
mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania;
4) lokalu zamiennym  nale¿y przez to rozumieæ lokal
znajduj¹cy siê na terenie Miasta Poznania, wyposa¿ony w
conajmniej takie urz¹dzenia techniczne, w jakie by³ wypo-

sa¿ony lokal u¿ywany dotychczas, o powierzchni pokoi
takiej jak w lokalu dotychczas u¿ywanym; warunek ten
uznaje siê za spe³niony, je¿eli na cz³onka gospodarstwa
domowego przypada 10 m2 powierzchni ³¹cznej pokoi, a
w wypadku gospodarstwa jednoosobowego  20 m2 tej
powierzchni;
5) lokalu socjalnym  nale¿y przez to rozumieæ lokal nadaj¹cy siê do zamieszkania ze wzglêdu na wyposa¿enie i stan
techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadaj¹ca na
cz³onka gospodarstwa domowego najemcy nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ 5m², a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10m², przy czym lokal ten mo¿e byæ
o obni¿onym standardzie;
6) wynajmuj¹cym  nale¿y przez to rozumieæ Miasto Poznañ oraz jednostki organizacyjne Miasta Poznania w³adaj¹ce lokalami wchodz¹cymi w sk³ad mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania, komunalne osoby prawne, spó³ki
prawa handlowego utworzone z udzia³em Miasta Poznania
z wy³¹czeniem towarzystw budownictwa spo³ecznego;
7) zarz¹dzaj¹cym  nale¿y przez to rozumieæ osoby fizyczne, osoby prawne lub podmioty nieposiadaj¹ce osobowoci prawnej, które wy³onione w drodze zamówienia publicznego zarz¹dzaj¹ w imieniu wynajmuj¹cego czêci¹ lub
ca³oci¹ mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania;
8) gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania nale¿y przez to rozumieæ gospodarowanie zasobem, a w szczególnoci: ewidencjonowanie nieruchomoci zapewnienie wyceny tych nieruchomoci, sporz¹dzanie
planu wykorzystania zasobu, zabezpieczenie nieruchomoci przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, naliczanie nale¿noci za u¿ywanie nieruchomoci oraz prowadzenie windykacji tych nale¿noci, jak równie¿ organizowanie wspó³pracy z innymi organami, które na mocy odrêbnych przepisów gospodaruj¹ nieruchomociami Skarbu Pañstwa i
publicznym zasobem mieszkaniowym, a tak¿e w³aciwymi
jednostkami samorz¹du terytorialnego, przygotowanie
opracowañ geodezyjno-prawnych i projektowych;
9) instalacji wodoci¹gowej - nale¿y przez to rozumieæ
uk³ady po³¹czonych przewodów, armatury i urz¹dzeñ s³u¿¹cych do zaopatrywania budynków w zimn¹ lub ciep³¹
wodê, w tym hydrofor oraz instalacje do ogrzewania wody
znajduj¹cej siê w lokalu;
10) instalacji kanalizacyjnej - nale¿y przez to rozumieæ uk³ady po³¹czonych przewodów wraz z urz¹dzeniami, w tym
zbiornik bezodp³ywowy wraz z przyborami i wpustami
odprowadzaj¹cymi cieki lub cieki i wody opadowe;
11) wc - nale¿y przez to rozumieæ wydzielone pomieszczenie
z doprowadzon¹ instalacj¹ wodno-kanalizacyjn¹ lub kana-
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lizacyjn¹ w budynku lub poza budynkiem umo¿liwiaj¹c¹
pod³¹czenie miski ustêpowej;
12) ³azience  nale¿y przez to rozumieæ wydzielone w lokalu
pomieszczenie posiadaj¹ce sta³¹ instalacjê wodoci¹gowokanalizacyjn¹ umo¿liwiaj¹c¹ pod³¹czenie umywalki, wanny,
brodzika, itp., instalacjê ciep³ej wody lub inn¹ instalacjê typu
piecyk gazowy, bojler, przep³ywowy podgrzewacz wody;

24) poddaszu  nale¿y przez to rozumieæ kondygnacjê w
obrysie dachu, zawart¹ miêdzy najwy¿szym stropem a
dachem budynku;
25) remoncie kapitalnym dachu- nale¿y przez to rozumieæ
prace remontowe obejmuj¹ce wymianê zu¿ytych elementów konstrukcyjnych, wymianê pokrycia dachowego wraz
z obróbkami blacharskimi oraz przemurowanie kominów;

13) centralnym ogrzewaniu  nale¿y przez to rozumieæ
ogrzewanie energi¹ ciepln¹ dostarczon¹ z elektrociep³owni, ciep³owni, kot³owni lokalnych (osiedlowych lub znajduj¹cych siê w budynku) i pieców ogrzewania eta¿owego
znajduj¹cego siê w lokalach;

26) zasobie Miasta Poznania  nale¿y przez to rozumieæ ogó³
lokali mieszkalnych znajduj¹cych siê na terenie wyznaczonym granicami administracyjnymi Miasta Poznania, niezale¿nie od tego, czyj¹ stanowi¹ w³asnoæ b¹d w czyim
posiadaniu siê znajduj¹;

14) remoncie  nale¿y przez to rozumieæ wykonywanie w
istniej¹cym budynku robót budowlanych polegaj¹cych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, niestanowi¹cych bie¿¹cej
konserwacji, przy czym dopuszcza siê stosowanie wyrobów budowlanych innych ni¿ u¿yte w stanie pierwotnym;

27) koncesji na roboty budowlane - nale¿y przez to rozumieæ
koncesjê udzielon¹ w trybie i na warunkach zgodnych z
treci¹ ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówieñ publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z pón. zm.);

15) modernizacji  nale¿y przez to rozumieæ inwestycjê
prowadzon¹ w stosunku do budynku, której zakres robót
polega na wprowadzeniu nowych rozwi¹zañ funkcjonalnych lub materia³owych;
16) programach  nale¿y przez to rozumieæ ró¿ne programy
realizowane w mieszkaniowym zasobie Miasta Poznania,
s³u¿¹ce podniesieniu jakoci ¿ycia zamieszkuj¹cych lokatorów oraz zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych mieszkañców Poznania;
17) instalacji ciep³ej wody sieciowej  nale¿y przez to rozumieæ instalacjê doprowadzaj¹c¹ ciep³¹ wodê uk³adem przewodów z elektrociep³owni, ciep³owni i kot³owni lokalnych;
18) instalacji gazowej - nale¿y przez to rozumieæ zasilany z
sieci gazowej uk³ad po³¹czonych przewodów za zaworem
g³ównym, prowadzonych na zewn¹trz lub wewn¹trz budynku wraz z armatur¹, wyposa¿eniem, a tak¿e urz¹dzeniami do pomiaru zu¿ycia gazu, urz¹dzeniami gazowymi oraz
przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi;
19) instalacji elektrycznej si³owej  nale¿y przez to rozumieæ
instalacjê trójfazow¹, zasilaj¹c¹ urz¹dzenia grzejne lub
podgrzewacze wody o du¿ej mocy znamionowej (powy¿ej
6 kW na 1 fazê);
20) lokalu wspólnym  nale¿y przez to rozumieæ lokal, do
którego tytu³ prawny posiada dwóch lub wiêcej najemców
na podstawie odrêbnych umów, ze wspóln¹ u¿ywalnoci¹
kuchni, przedpokoi, w.c. lub innych pomieszczeñ;
21) lokalu samodzielnym- jest wydzielona trwa³ymi cianami, w obrêbie budynku izba lub zespó³ izb przeznaczonych
na sta³y pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi s³u¿¹ zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych;
22) kuchni  nale¿y przez to rozumieæ wydzielone pomieszczenia wyposa¿one w trzon kuchenny, instalacjê wodnokanalizacyjn¹ umo¿liwiaj¹c¹ pod³¹czenie zlewozmywaka
lub zlewu;
23) aneksie kuchennym- nale¿y przez to rozumieæ czêæ
pomieszczenia, np. pokoju lub przedpokoju wyposa¿on¹ w
trzon kuchenny i instalacjê wodno-kanalizacyjn¹ umo¿liwiaj¹c¹ pod³¹czenie zlewozmywaka lub zlewu;

28) dochodzie  nale¿y przez to rozumieæ dochód, o jakim
mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach
mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 ze zmianami).
5. Do gospodarowania lokalami wynajêtymi przez Miasto Poznañ z przeznaczeniem na podnajem stosuje siê odpowiednio przepisy niniejszej uchwa³y.
6. Do gospodarowania lokalami niestanowi¹cymi odrêbnej w³asnoci, znajduj¹cymi siê w budynkach posadowionych
na nieruchomociach stanowi¹cych przedmiot wspó³w³asnoci z udzia³em Miasta Poznania, stosuje siê przepisy Kodeksu
cywilnego dotycz¹ce wspó³w³asnoci nieruchomoci oraz najmu lokali. Przepisy niniejszej uchwa³y stosowane bêd¹ odpowiednio wy³¹cznie wtedy, gdy w³aciciele nieruchomoci
wyra¿¹ na to zgodê.
II. Wielkoæ oraz stan techniczny mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania, z podzia³em na lokale mieszkalne i
socjalne.
§2. 1. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2009  2013 okrela warunki do
zaspakajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych poprzez zapewnienie lokali socjalnych, lokali mieszkalnych oraz lokali zamiennych. Miasto Poznañ wykorzystywaæ
bêdzie w tym celu mieszkaniowy zasób Miasta Poznania,
którego wielkoæ powinna wynosiæ nie mniej ni¿ 3% wielkoci
zasobu Miasta Poznania.
2. Miasto Poznañ w celu realizacji przedsiêwziêæ inwestycyjno-budowlanych, podejmowaæ bêdzie dzia³ania polegaj¹ce na:
1) tworzeniu infrastruktury technicznej na obszarach niezabudowanych przewidzianych pod budownictwo mieszkaniowe;
2) zwiêkszaniu w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego powierzchni terenów przeznaczonych pod
zabudowê mieszkaniow¹.
3.

Zak³ada siê pozyskanie lokali w drodze:

1) pozyskiwania lub budowy lokali w iloci, uwzglêdniaj¹cej
zmniejszenie mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania,
bêd¹ce wynikiem sprzeda¿y w trybie przetargu, rozbiórek,
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wy³¹czenia lokali z mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania z powodu z³ego stanu technicznego;
2) pozyskiwania lub budowy lokali w iloci minimum 100
rocznie ponad wielkoæ wynikaj¹c¹ z pkt 1;
3) budowy budynków mieszkalnych, w oparciu o system:
BOT  Buduj, Mieszkaj, Oddaj, PPP  Partnerstwo Publiczno-Prywatne, itp;
4) przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynków, a tak¿e
adaptacji poddaszy i innych pomieszczeñ niemieszkalnych
na lokale;
5) realizacji programów;
6) zakupu ca³ego budynku z wszystkimi wolnymi lokalami
albo lokali stanowi¹cych przedmiot odrêbnej w³asnoci;
7) zamiany nieruchomoci na nieruchomoci stanowi¹ce
w³asnoæ osób fizycznych lub osób prawnych, w których
wszystkie lokale s¹ wolne, albo zamiany lokali stanowi¹cych w³asnoæ wynajmuj¹cych na lokale stanowi¹ce przedmiot odrêbnej w³asnoci osób fizycznych lub osób prawnych.
4. Wynajmuj¹cy w celu racjonalnego wykorzystania
mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania oraz poprawy stanu
windykacji nale¿noci z tytu³u czynszu za najem, zorganizuje
i wdro¿y system zamiany mieszkañ z udzia³em innych w³adaj¹cych;
5. Wynajmuj¹cy bêd¹cy komunaln¹ osob¹ prawn¹ albo
spó³k¹ prawa handlowego utworzon¹ z udzia³em Miasta Poznania nie mo¿e wnieæ do spó³ki, spó³dzielni mieszkaniowej
lub fundacji, aportu stanowi¹cego mieszkaniowy zasób Miasta Poznania.
§3. Z mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania Prezydent
Miasta Poznania wydziela lokale, które bêd¹ przeznaczone na
wynajem jako lokale socjalne.
§4. 1. Lokale wchodz¹ce w sk³ad mieszkaniowego zasobu
Miasta Poznania, przeznaczone na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, powinny spe³niaæ kryteria lokalu przeznaczonego
na sta³y pobyt ludzi, okrelone przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994r.  Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126, z pón. zm.) oraz rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002
r. Nr 75, poz. 690).
2. Nieruchomoci, w których znajduj¹ siê lokale, w stosunku, do których nadzór budowlany wyda³ decyzjê nakazuj¹c¹ remont, którego realizacja wymaga ich opró¿nienia i
wy³¹czenia z u¿ytkowania lub dalsza ich eksploatacja albo
remont nie s¹ op³acalne, bêd¹ przeznaczane do rozbiórki lub
zbycia.
§5. Ewidencjê lokali stanowi¹cych mieszkaniowy zasób
Miasta Poznania, w tym ewidencjê lokali socjalnych, a tak¿e
ich bie¿¹c¹ aktualizacjê, prowadzi Prezydent Miasta Poznania.
III. Analiza potrzeb finansowych oraz plan rozbiórek, remontów i modernizacji wynikaj¹cy ze stanu technicznego
budynków i lokali z podzia³em na lata 2009-2013

§6. 1. Wynajmuj¹cy gospodaruje mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania d¹¿¹c do poprawy warunków mieszkaniowych zamieszkuj¹cych w nim lokatorów i w tym celu
podejmuje dzia³ania s³u¿¹ce poprawie stanu technicznego
mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.
2. Wynajmuj¹cy bêdzie sukcesywnie zapewnia³ samodzielnoæ lokali poprzez modernizacje pomieszczeñ wspólnych dla dwóch lub wiêcej lokali, w szczególnoci w lokalach
znajduj¹cych siê w starych budynkach, w trakcie renowacji
tych obiektów, jak równie¿ w miarê mo¿liwoci technicznych
na bie¿¹co, zarówno w celu polepszenia warunków mieszkaniowych najemców, jak i umo¿liwienia im wykupu zajmowanych lokali.
3. W celu zachowania mieszkaniowego zasobu Miasta
Poznania w stanie niepogorszonym, jak równie¿ wobec wykonywania prac remontowych i modernizacyjnych, analizê
potrzeb remontowych oraz plan remontów i modernizacji
wynikaj¹cy ze stanu technicznego budynków i lokali z podzia³em na lata 2009-2013, stanowi za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§7. 1. Docelowy standard budynku, w którym znajduj¹ siê
lokale wchodz¹ce w sk³ad mieszkaniowego zasobu Miasta
Poznania okrela za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
2. Stan techniczny i docelowy standard lokali, o których
mowa w ust. 1 okrela za³¹cznik nr 3 do niniejszej uchwa³y.
3. Stan techniczny i minimalny standard lokali socjalnych okrela za³¹cznik nr 4 do niniejszej uchwa³y.
§8. 1. Ustala siê priorytety remontowe wg kategorii pilnoci, stanowi¹ce za³¹cznik nr 5 do niniejszej uchwa³y.
2. Wynajmuj¹cy zobowi¹zany jest do corocznej aktualizacji zestawieñ potrzeb remontowych i modernizacyjnych,
obejmuj¹cych okres trzyletni, uwzglêdniaj¹cych obowi¹zuj¹ce
standardy oraz priorytety remontowe i wyniki okresowych
kontroli stanu technicznego nieruchomoci.
IV. Sprzeda¿ lokali
§9. 1. Wynajmuj¹cy mo¿e sprzedaæ lokale na rzecz najemców i w trybie przetargowym, a w przypadku sprzeda¿y
przetargowej lokali mieszkalnych zajêtych przez najemców, po
uzyskaniu pozytywnej opinii komisji w³aciwej do spraw polityki mieszkaniowej. Wynajmuj¹cy realizuje sprzeda¿ w iloci
zabezpieczaj¹cej poziom okrelony w §2 ust. 1 uchwa³y. W
tym celu wynajmuj¹cy przygotuje do sprzeda¿y conajmniej
500 lokali mieszkalnych rocznie.
2. Wynajmuj¹cy wydzielaæ bêdzie z mieszkaniowego
zasobu Miasta Poznania zasób niepodlegaj¹cy sprzeda¿y.
3. Najemcy zamieszkuj¹cy w zasobie, o którym mowa w
ust. 2 mog¹ ubiegaæ siê o zamianê lokalu na lokal podlegaj¹cy
sprzeda¿y.
4. Z³o¿enie przez najemcê wniosku o sprzeda¿ lokalu nie
powoduje powstania roszczenia o sprzeda¿ lokalu mieszkalnego.
5. Najemcy lokali stanowi¹cych w³asnoæ Miasta Poznania, jak równie¿ najemcy lokali, które w okresie obowi¹zywania
uchwa³y stan¹ siê w³asnoci¹ Miasta Poznania i którzy z³o¿yli
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wnioski o sprzeda¿ lokali na w³asnoæ do dnia 31.12.2008 r.,
zachowuj¹ uprawnienia wynikaj¹ce z treci uchwa³y Nr XLV/
532/III/2000 Rady Miasta Poznania z dnia 17 padziernika 2000
r. w sprawie sprzeda¿y komunalnych lokali mieszkalnych.
6. Najemcy, którzy do dnia 31.12.2008 r. z³o¿yli wniosek
o sprzeda¿ lokalu mieszkalnego, a nastêpnie w drodze zamiany b¹d poprzez przyjêcie oferty lokalu zamiennego zawarli
umowê najmu innego lokalu mieszkalnego, zachowuj¹ uprawnienie okrelone w ust. 5 pod warunkiem, ¿e wniosek o
sprzeda¿ lokalu mieszkalnego z³o¿yli w terminie 6 miesiêcy od
dnia zawarcia umowy najmu lokalu.
7. Najemca traci uprawnienia okrelone w ust. 5 i 6, je¿eli
z przyczyn le¿¹cych po stronie najemcy nie dojdzie do zawarcia umowy sprzeda¿y lokalu w terminie wyznaczonym przez
w³aciwy organ.
V. Zasady polityki czynszowej oraz warunki obni¿ania
czynszu
§10. 1) uzyskanego w drodze zamiany wynosi 150% nale¿nej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu,
z zastrze¿eniem ust. 3 i 4,
2) wynajêtego w wyniku pisemnego przetargu ofertowego nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 150% nale¿nej stawki czynszu za
1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu,
3) powsta³ego po adaptacji poddasza lub innych pomieszczeñ niemieszkalnych, wynosi 150% nale¿nej stawki
czynszu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu, z zastrze¿eniem
ust. 3 i 4,
4) wynajêtego najemcom czêci lokalu wspólnego po
zwolnieniu siê jego pozosta³ej czêci lub najemcom lokalu,
którzy dokonali adaptacji poddasza lub innych pomieszczeñ
niemieszkalnych na cele mieszkalne, zwiêkszaj¹c powierzchniê
u¿ytkow¹ dotychczasowego lokalu, w przypadku wypowiedzenia przez nich warunków umowy najmu, nie mo¿e byæ ni¿sza
ni¿ 150% nale¿nej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu, ustalonej w wyniku negocjacji stawki czynszu,
1. Stawka czynszu za lokal uzyskany w drodze zamiany lub
powsta³ego po adaptacji poddasza lub innych pomieszczeñ niemieszkalnych, ustalana jest w sposób okrelony w
§10 niniejszej uchwa³y, je¿eli w lokalu na 1 cz³onka gospodarstwa domowego przypada mniej ni¿ 10 m2 powierzchni
pokoi.
2. Powierzchniê okrelon¹ w ust. 3 powiêksza siê o 15 m2,
je¿eli w lokalu zamieszkuje osoba niepe³nosprawna poruszaj¹ca siê na wózku lub inna osoba niepe³nosprawna,
je¿eli niepe³nosprawnoæ wymaga zamieszkiwania przez
ni¹ w oddzielnym pokoju.
3. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekaj¹
zespo³y ds orzekania o niepe³nosprawnoci, o których
mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnieniu osób niepe³nosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z pón. zm.).
4. Roczna podwy¿ka czynszu za lokale wynajête na podstawie §3 pkt 3, 4, 5, 6 i 7 uchwa³y Rady Miasta Poznania Nr
XXXVII/384/V/2008 z dnia 13.05.2008 r. w sprawie zasad

wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿
10% dotychczasowego czynszu.
§13. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki obni¿ania czynszu:
1) obni¿ka nastêpuje wy³¹cznie na wniosek najemcy;
2) obni¿ki udziela siê na okres 12 miesiêcy, licz¹c od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po z³o¿eniu wniosku i
deklaracji o wysokoci dochodów cz³onków gospodarstwa
domowego;
3) zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji z³o¿onej przez wnioskodawcê, które nast¹pi³y w okresie 12
miesiêcy od dnia przyznania obni¿ki, nie maj¹ wp³ywu na
przyznan¹ obni¿kê, z wy³¹czeniem utraty tytu³u prawnego
lokalu, wyganiêcia lub rozwi¹zania umowy najmu;
4) obni¿ka przys³uguje najemcom, których redni dochód w
przeliczeniu na cz³onka gospodarstwa domowego nie przekracza poziomu okrelonego w niniejszej uchwale i zajmuj¹cym lokal o powierzchni u¿ytkowej nieprzekraczaj¹cej
normatywnej powierzchni, z zastrze¿eniem pkt 5 i 8;
5) obni¿ka przys³uguje najemcom, których redni dochód w
przeliczeniu na cz³onka gospodarstwa domowego nie przekracza poziomu okrelonego w niniejszej uchwale i zajmuj¹ lokal wiêkszy ni¿ opisany w punkcie 7) z zastrze¿eniem punktu 8), o ile z³o¿¹ wniosek o zamianê na lokal o
powierzchni u¿ytkowej nieprzekraczaj¹cej normatywnej
powierzchni, z zastrze¿eniem pkt 8. Prawo do obni¿ki
przys³uguje jeden rok od dnia z³o¿enia wniosku o zamianê,
nie d³u¿ej jednak ni¿ do dnia przedstawienia przez wynajmuj¹cego oferty zamiany lokalu odpowiadaj¹cego kryteriom opisanym w punkcie 7) z zastrze¿eniem punktu 8).
Wniosek o zamianê na zasadach opisanych w niniejszym
punkcie najemca mo¿e z³o¿yæ wy³¹cznie jeden raz.
6) obni¿ka nie przys³uguje najemcom, w stosunku, do których wynajmuj¹cy wszcz¹³ procedurê zwi¹zan¹ z wypowiedzeniem umowy najmu w trybie art. 11 ust. 2 pkt 1-3, ust.
3 pkt 1 i 2 ustawy;
7) normatywna powierzchnia lokalu lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w którym znajduje siê tylko jeden
lokal, z zastrze¿eniem pkt 8, nie mo¿e przekraczaæ:
-

35 m2 dla 1 osoby,

-

40 m2 dla 2 osób,

-

45 m2 dla 3 osób,

-

55 m2 dla 4 osób,

-

65 m2 dla 5 osób,

-

70 m2 dla 6 osób,

a w przypadku gdy w lokalu zamieszkuje wiêksza ni¿ 6
liczba osób, dla ka¿dej kolejnej osoby zwiêksza siê normatywn¹ powierzchniê tego lokalu o 5 m2;
8) normatywn¹ powierzchniê powiêksza siê o 15 m2, je¿eli
w lokalu zamieszkuje osoba niepe³nosprawna poruszaj¹ca siê na wózku lub osoba niepe³nosprawna, je¿eli niepe³nosprawnoæ wymaga zamieszkiwania w oddzielnym
pokoju;
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9) o wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekaj¹ zespo³y ds. orzekania o niepe³nosprawnoci, o
których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnieniu
osób niepe³nosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z
pón. zm.);
10) obni¿ka przys³uguje, gdy powierzchnia u¿ytkowa lokalu
nie przekracza normatywnej powierzchni o wiêcej ni¿:
a) 40% albo
b) 60% pod warunkiem, ¿e udzia³ powierzchni pokoi i
kuchni w powierzchni u¿ytkowej tego lokalu nie przekracza 60%;
11) ustala siê nastêpuj¹c¹ obni¿kê stawki bazowej czynszu:
a) w wysokoci 25% - w stosunku do najemców, których
redni miesiêczny dochód na jednego cz³onka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku nie przekracza 100%
najni¿szej emerytury obowi¹zuj¹cej w dniu z³o¿enia
wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 70% tej
kwoty w gospodarstwie wieloosobowym;
b) w wysokoci 20% - w stosunku do najemców, których
redni miesiêczny dochód na jednego cz³onka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku nie przekracza 160%
najni¿szej emerytury obowi¹zuj¹cej w dniu z³o¿enia
wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 110% tej
kwoty w gospodarstwie wieloosobowym;
c) w wysokoci 10% - w stosunku do najemców, których
redni miesiêczny dochód na jednego cz³onka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku nie przekracza 175%
najni¿szej emerytury obowi¹zuj¹cej w dniu z³o¿enia
wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej
kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.
2. Zasady okrelone w §13 nie maj¹ zastosowania do
najemców, z którymi zawarto umowy najmu lokalu socjalnego
lub lokalu bêd¹cego pracowni¹ s³u¿¹c¹ twórcy do prowadzenia dzia³alnoci w dziedzinie kultury i sztuki.
VI. Sposób i zasady zarz¹dzania lokalami i budynkami wchodz¹cymi w sk³ad mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania
§14. 1. Wynajmuj¹cy gospodaruje mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania w ten sposób, ¿e zleca zarz¹dzanie
wy³¹cznie w drodze zamówienia publicznego, a sam wykonuje
zadania w³acicielskie.
2. Wynajmuj¹cy w celu zapewnienia rzetelnego realizowania uprawnieñ i obowi¹zków zwi¹zanych z zarz¹dzaniem mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania, jest zobowi¹zany do kontroli zarz¹dców mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania, w
zakresie prawid³owoci realizacji uprawnieñ i obowi¹zków wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów prawa oraz zobowi¹zañ
wynikaj¹cych z umów o zarz¹dzanie nieruchomoci¹.
3. Wynajmuj¹cy gospodaruj¹c mieszkaniowym zasobem
Miasta Poznania jest zobowi¹zany wykorzystywaæ narzêdzia
informatyczne gwarantuj¹ce posiadanie rzetelnej i aktualnej

informacji o mieszkaniowym zasobie Miasta Poznania np.
wielkoæ, stan techniczny, standard, itp.
§15. 1. Zasady i tryb pobierania kaucji zabezpieczaj¹cej z
tytu³u najmu lokali mieszkalnych oraz jej zwrotu okrela
za³¹cznik nr 8 do uchwa³y.
2. Kaucji zabezpieczaj¹cej pokrycie nale¿noci z tytu³u
najmu lokali nie pobiera siê:
1) w przypadkach okrelonych w ustawie,
2) je¿eli umowa jest zawierana w trybie okrelonym w §4 lub
§14 uchwa³y Nr XXXVII/384/V/2008 Rady Miasta Poznania
z dnia 13.05.2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Miasta
Poznania.
VII. ród³a finansowania gospodarki mieszkaniowej
§16. 1. ród³em finansowania gospodarki mieszkaniowej, prowadzonej przez wynajmuj¹cego, s¹:
1) czynsze za lokale mieszkalne;
2) czynsze za lokale u¿ytkowe oraz inne powierzchnie u¿ytkowe;
3) odszkodowania i wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z lokali i powierzchni u¿ytkowych;
4) dochody ze sprzeda¿y lokali, nieruchomoci mieszkalnych
i niemieszkalnych oraz nieruchomoci gruntowych;
5) kredyty i po¿yczki;
6) emitowane papiery d³u¿ne, takie jak obligacje i listy zastawne;
7) zyski;
8) dotacje;
9) dop³aty do kapita³u;
10) wk³ady niepieniê¿ne;
11) bud¿et pañstwa, np. rodki pochodz¹ce z Funduszu Dop³at, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 8.12.2006
r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych,
mieszkañ chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1844).
2. Zaci¹gniêcie przez wynajmuj¹cego bêd¹cego komunaln¹ osob¹ prawn¹ albo spó³k¹ prawa handlowego z udzia³em Miasta Poznania zobowi¹zañ, których nastêpstwem bêdzie obci¹¿enie mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania,
wymaga zgody Rady Miasta Poznania.
3. Wynajmuj¹cy mo¿e pozyskiwaæ rodki na realizacjê zadañ
dotycz¹cych gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta
Poznania wykorzystuj¹c instytucjê koncesji na roboty budowlane,
w rozumieniu ustawy prawo zamówieñ publicznych.
§17. 1. W koszt eksploatacji zalicza siê w szczególnoci:
wynagrodzenie zarz¹dców, wydatki na utrzymanie porz¹dku i
zieleni oraz koszty mediów.
2. Wskanik stawki remontowej ( wyra¿ony procentowo)
powinien byæ wyliczony jako stosunek iloczynu stawki remontowej x liczby 12 x liczby 100 do wysokoci wskanika prze-
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liczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni u¿ytkowej
budynków mieszkalnych dla Miasta Poznania.

dzielne lub spe³niaj¹ce warunki przewidziane na sta³y
pobyt dla ludzi;

3. Nak³ady roczne na inwestycje zwi¹zane z pozyskiwaniem lokali socjalnych powinny utrzymywaæ siê na poziomie
nie ni¿szym ni¿ 10 milionów z³ rocznie, tak, aby Miasto Poznañ
nie zwiêksza³o kosztów zwi¹zanych z wyp³at¹ odszkodowañ z
tytu³u niedostarczenia lokali socjalnych.

d) zamianach lokali znajduj¹cych w budynkach, zlokalizowanych na obszarach objêtych programami;

4. Nak³ady roczne na inwestycje powinny byæ ponoszone
w wysokoci pozwalaj¹cej na utrzymanie wielkoæ mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.
5. Nak³ady o których mowa w ust. 3 i 4 wynajmuj¹cy w
pierwszej kolejnoci przeznaczaæ bêdzie na mieszkaniowy
zasób Miasta Poznania nie podlegaj¹cy sprzeda¿y.
VIII. Inne dzia³ania maj¹ce na celu poprawê wykorzystania i racjonalizacjê gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Miasta Poznania
§18. Wynajmuj¹cy w celu poprawy wykorzystania i racjonalnej gospodarki mieszkaniowej zasobem Miasta Poznania
podejmowaæ bêdzie dzia³ania polegaj¹ce na:
1) zamianach lokali, w tym:
a) zamianach lokali na lokale o mniejszej powierzchni
u¿ytkowej;
b) zamianach lokali maj¹cych na celu dostosowanie kosztów
utrzymania lokalu do mo¿liwoci p³atniczych lokatora;
c) zamianach lokali niesamodzielnych lub niespe³niaj¹cych warunków przewidzianych dla lokali mieszkalnych przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi, wynikaj¹cych z przepisów prawa budowlanego, na lokale samo-

2) stopniowej likwidacji lokali niesamodzielnych;
3) sprzeda¿y lokali znajduj¹cych siê w budynkach wspólnot
mieszkaniowych;
4) zmianie przeznaczenia lokalu na niemieszkalny w celu jego
oddania w najem b¹d sprzeda¿y albo uznania za czêæ
wspóln¹ nieruchomoci;
5) stopniowego wy³¹czeniu z u¿ytkowania lokali niespe³niaj¹cych warunków przeznaczonych na sta³y pobyt dla ludzi,
wynikaj¹cych z przepisów prawa budowlanego;
6) oferowaniu lokali mieszkalnych lub socjalnych w zamian za
lokal dotychczas zajmowany, w zwi¹zku ze zmian¹ przeznaczenia lokalu lub budynku lub gdy dalsza ich eksploatacja
albo remont nie s¹ op³acalne lub gdy budynek, w którym
znajduj¹ siê lokale przeznaczony jest do modernizacji, remontu, renowacji, rozbiórki albo do zbycia.
X. Postanowienia koñcowe
§19. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Poznania.
§20. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Poznania
(-) Grzegorz Ganowicz

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XLIX/645/V/2009
Rady Miasta Poznania
z dnia 10 lutego 2009 r.

ANALIZA POTRZEB FINANSOWYCH ORAZ PLAN REMONTÓW I MODERNIZACJI WYNIKAJ¥CY ZE STANU TECHNICZNEGO
BUDYNKÓW I LOKALI Z PODZIA£EM NA LATA 2009-2013
1. Wstêp
1.1. Przyjêta strategia i realizowane programy.
W gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania przyjêto strategiê ukierunkowan¹ na d³ugotrwa³¹ realizacjê celów u¿ytkowych, tzn. d¹¿enie do tego, aby budynki
(lokale mieszkalne) mog³y pe³niæ rolê u¿ytkow¹ w d³u¿szym
przedziale czasowym. S³u¿yæ temu ma kontynuacja rozpoczêtych ju¿ programów inwestycyjnych wdra¿anych i realizowanych przez Miasto Poznañ: Program Renowacji Kamienic
Miejskich oraz nowe budownictwo komunalne.
Wród programów inwestycyjnych wpisuj¹cych siê w
strategiê rozwoju Miasta Poznania podkreliæ nale¿y znacze-

nie budowy nowych komunalnych obiektów mieszkalnych,
których od 2003 r. powsta³o 13 z ponad 250 mieszkaniami. Od
2004 r. gmina realizuje równie¿ Program Renowacji Kamienic Miejskich, którym aktualnie objêtych jest 27 budynków (I
etap renowacji) oraz 87 kolejnych obiektów wytypowanych do
objêcia programem. Wykonanie renowacji zwi¹zane jest z
koniecznoci¹ wyprowadzenia wszystkich u¿ytkowników budynku i poddania go kapitalnemu remontowi, który w wiêkszoci przypadków podlega cis³emu nadzorowi konserwatora zabytków. W ramach programu wykonano renowacjê 11
zabytkowych kamienic miejskich (ok. 120 lokali mieszkalnych),
7 kolejnych budynków przygotowywanych jest do tego procesu w okresie objêtym niniejsz¹ uchwa³¹.
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Ponadto przyjêto za³o¿enie ukierunkowania dzia³añ remontowych na termomodernizacjê budynków (w tym m.in.
obiektów u¿ytecznoci publicznej) przyczyniaj¹c¹ siê do podwy¿szenia standardu lokali komunalnych w tych budynkach
przy jednoczesnym obni¿eniu kosztów utrzymania i uzyskaniu
efektu ekologicznego.
1.2. Za³o¿enia programu
Realizacja celów u¿ytkowych zak³ada utrzymanie w sprawnoci technicznej wszelkich instalacji budynków i jego elementów konstrukcyjnych. Przy realizacji tego zakresu robót
budowlanych przeprowadzanych w ramach remontów i modernizacji budynków nale¿y braæ pod uwagê okrelone (przewidywane) wielkoci rodków finansowych pochodz¹ce z
czynszu za lokale mieszkalne i u¿ytkowe. Nale¿y podkreliæ
fakt, i¿ rodki finansowe na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy pochodz¹ z czynszów za lokale mieszkalne i
u¿ytkowe i o ile s¹ wystarczaj¹ce na pokrywanie kosztów
bie¿¹cych remontów, to jednak nie pozwalaj¹ na realizacjê
zadañ modernizacyjnych i inwestycyjnych. W zwi¹zku z powy¿szym konieczne jest pozyskiwanie dodatkowych, zewnêtrznych róde³ finansowania, o których mowa w § 16 niniejszej
uchwa³y

2.1. Wielkoæ zasobu mieszkaniowego
Mieszkaniowy zasób gminy Poznañ, którego dotyczy niniejszy program obejmuje powierzchniê 316.712,5 m2 lokali
znajduj¹cych siê w budynkach stanowi¹cych 100% w³asnoæ
komunaln¹, jak równie¿ powierzchniê 5.216,86 m2 pojedynczych lokali mieszkalnych znajduj¹cych siê w budynkach
stanowi¹cych zasób spó³dzielni mieszkaniowych oraz osób
fizycznych, od których Miasto wynajmuje lokale. Ponadto
Miasto Poznañ jest w³acicielem 512.965,03 m2 lokali mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udzia³em
gminy. Aktualnie w Poznaniu funkcjonuje 767 wspólnot
mieszkaniowych z udzia³em Miasta. rednia wysokoæ procentowa udzia³u gminy we wspólnotach mieszkaniowych
wynosi 47,22%
Zasób socjalny gminy Poznañ stanowi 422 lokali, wyszczególnionych w za³¹czniku do Zarz¹dzenia Prezydenta Miasta
Poznania z dnia 20.08.2008 r. .Nr 488/2008/P Prezydenta
Miasta Poznania w sprawie zmiany zarz¹dzenia Nr 580/2005/
P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30.08.2005 r. w sprawie
wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Miasta Poznania lokali
o ni¿szym standardzie oraz lokali, w których najem, zawierany
jest na czas oznaczony.

2. Analiza wielkoci oraz stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy

2.2. Potrzeby mieszkaniowe Miasta Poznañ wg stanu na
1.01.2009 r.

Zak³adaj¹c, ¿e Miasto Poznañ zrealizuje w 2009 r. potrzeby
mieszkaniowego dotycz¹ce obowi¹zku dostarczenia wy³¹cznie lokali socjalnych i zamiennych nale¿y wydatkowaæ rodki
finansowe w wysokoci
415.638.000 z³,

- potrzeby w zakresie obowi¹zku dostarczenia lokali socjalnych i zamiennych  1.611 50 m2 x 5.160 z³ x 1.611 =
415.638.000 z³.

- rednia wielkoæ mieszkania  50 m2;
- aktualna wysokoæ wskanika przeliczeniowego kosztu
odtworzenia 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych dla Miasta Poznania 
5.160 z³,

2.3. Stan techniczny zasobu komunalnego
1) Na skutek postêpuj¹cej sprzeda¿y lokali komunalnych na
rzecz ich dotychczasowych najemców zasób komunalny
generalnie ulega zmniejszeniu. Jednoczenie jednak nale¿y zauwa¿yæ, i¿ konsekwencj¹ sprzeda¿y mieszkañ komu-
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nalnych jest fakt, i¿ Miasto wyzbywaj¹c siê powierzchni
mieszkalnej jednoczenie traci najemców zdyscyplinowanych finansowo, którzy wszelkie zobowi¹zania wynikaj¹ce ze stosunku najmu regulowali na bie¿¹co i w pe³nej
wysokoci.
2) Na podstawie dokonywanych corocznie przegl¹dów technicznych budynków komunalnych, jak równie¿ w oparciu
o dane inwentaryzacyjne dotycz¹ce okresu budowy poszczególnych budynków nale¿y stwierdziæ, ¿e zdecydowana wiêkszoæ zasobu komunalnego to budynki wzniesione
w latach 1950  60, jak równie¿ kamienice i budynki
wybudowane przed 1900 rokiem, bêd¹ce jednoczenie
zabytkami wpisanymi do rejestru, lub zlokalizowanymi w
strefie ochrony konserwatorskiej. Najstarsze obiekty zlokalizowane s¹ w rejonie Starego Rynku oraz na Je¿ycach i
£azarzu. redni stopieñ zu¿ycia tych budynków przekracza
50% s¹ to budynki wymagaj¹ce kompleksowego remontu,
obejmuj¹cego w wielu przypadkach oprócz wymiany instalacji równie¿ wymianê elementów konstrukcyjnych. Du¿a
iloæ budynków (87) objêta jest list¹ obiektów przeznaczonych do renowacji w ramach gminnego Programu Renowacji Kamienic Miejskich.
3) Najwiêkszy stopieñ zu¿ycia technicznego wystêpuje w
budynkach komunalnych, w których znajduje siê od 5-10
lokali mieszkalnych. Zarówno w tych budynkach, jak i w
obiektach przeznaczonych do renowacji zauwa¿yæ mo¿na
nastêpuj¹ce zu¿ycie techniczne:
a) ciany zewnêtrzne budynków posiadaj¹ liczne pêkniêcia i zarysowania, zw³aszcza w okolicach nadpro¿y
okiennych i drzwiowych,
b) stropy i wiêby dachowe wykazuj¹ znaczne ugiêcia,
wiadcz¹ce o przeci¹¿eniu stropów, równie¿ elementy
drewnianych klatek schodowych wykazuj¹ znaczne
zniszczenia i ubytki. Czêæ elementów konstrukcyjnych,
drewnianych wykazuje zara¿enie grzybem domowym
oraz obecnoæ owadów (koniecznoæ wymiany elementów),

powstawanie pleni i zagrzybienia, a w konsekwencji
do koniecznoci wymiany znacznej iloci tynków i
elementów drewnianych budynku.
Powy¿sze budynki wymagaj¹ remontów gruntownych,
które nale¿y po³¹czyæ z ich modernizacj¹. Z tego te¿
powodu obiekty te zosta³y objête Programem Renowacji
kamienic komunalnych. Celem renowacji jest przywrócenie budynkowi jego pierwotnej wartoci technicznej, a
przez modernizacjê polegaj¹c¹ na przebudowie uk³adów
funkcjonalnych mieszkañ, wykonaniu brakuj¹cych instalacji i urz¹dzeñ sanitarnych  uzyskanie pe³nowartociowych
lokali mieszkalnych.
G³ównym problemem budynków wzniesionych w okresie
lat 50-70 z wielkiej p³yty jest fakt, i¿ nie posiadaj¹ one
odpowiedniej izolacyjnoci cian zewnêtrznych, powoduje to
przemarzanie cian: w mieszkaniach panuje wilgoæ, widoczne
s¹ lady pleni. W przypadku niesprawnej wentylacji proces
wystêpowania wilgoci nasila siê. Takie budynki w pierwszej
kolejnoci typowane s¹ do objêcia termomodernizacj¹.
2.4. Rozbiórki
Czêæ obiektów w szczególnie z³ym stanie technicznym
przeznaczona zosta³a do rozbiórki. S¹ to wy³¹cznie obiekty o
charakterze niemieszkalnym, o niewielkiej powierzchni zabudowy i kubaturze. Miasto Poznañ systematycznie prowadzi
rozbiórki tych obiektów, które z uwagi na du¿y stopieñ zu¿ycia
technologicznego i technicznego, s¹ niezdatne do dalszej
eksploatacji. Nale¿y podkreliæ, i¿ tylko w stosunku do jednego budynku mieszkalnego zosta³a wydana decyzja organu
nadzoru budowlanego nakazuj¹ca wy³¹czenie go z eksploatacji i przeprowadzenie kompleksowego remontu (ul. Szamarzewskiego 29).
2.5. Baraki mieszkalne
Odrêbn¹, istotn¹ dla Miasta kwesti¹ s¹ baraki mieszkalne.
Gmina posiada w u¿ytkowaniu 110 baraków mieszkalnych w
ró¿nym stanie technicznym, w których znajduje siê ogó³em
571 lokali mieszkalnych:

c) dachy papowe i dachówkowe wymagaj¹ gruntownych
remontów po³¹czonych z przemurowaniem kominów i
wymian¹ obróbek blacharskich,

a) 11 baraków w bardzo z³ym stanie technicznym i bardzo
wysokich kosztach utrzymania; jedynym ekonomicznym
rozwi¹zaniem jest ich rozbiórka,

d) tynki wewnêtrzne spêkane, czêciowo zmursza³e, na
skutek wyst¹pienia pleni i wilgoci,

b) 82 baraki w dostatecznym stanie technicznym, kwalifikuj¹ce siê jeszcze do remontów zabezpieczaj¹cych, z docelowym przeznaczeniem na lokale socjalne o najni¿szym
przewidzianym standardzie mieszkañ,

e) piece kaflowe wymagaj¹ remontu lub wymiany,
f) przewody wentylacyjne nieszczelne, spêkane,
g) stolarka okienna do wymiany,
h) elewacje i balkony wymagaj¹ remontów nie tylko ze
wzglêdu na ich nieestetyczny wygl¹d. Przez zniszczone
posadzki balkonów, skorodowane opierzenia i nieszczelne pokrycia dachów woda przenika do elementów konstrukcyjnych budynku, powoduj¹c ich dalsz¹
degradacjê, stwarzaj¹c zagro¿enie zdrowia i ¿ycia mieszkañców oraz osób trzecich,
i)

izolacje pionowe i poziome cian uszkodzone lub ich
brak. Prowadzi to do przenikania wilgoci z gruntu do
cian budynku, powoduj¹c zawilgocenie mieszkañ,

c) 17 baraków do wykorzystania na cele socjalne, które
nale¿a³oby utrzymaæ w stanie niepogorszonym i na poziomie standardów ustalonych w uchwale w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta
Poznania. Nale¿y podkreliæ fakt, i¿ gmina rozpoczê³a ju¿
program likwidacji baraków mieszkalnych koncentruj¹c siê
przede wszystkim na obiektach bêd¹cych w najgorszym
stanie technicznym, których dalsza eksploatacja by³a niemo¿liwa ze wzglêdu na zu¿ycie techniczne oraz wystêpuj¹ce zagro¿enie zdrowia i ¿ycia mieszkañców. Od 2005 roku
zlikwidowanych zosta³o 10 baraków.
2.6. Remont lokali zwolnionych.
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Ka¿dego roku zwalnia siê w zasobie komunalnym ok. 300
lokali , na skutek wyprowadzenia siê dotychczasowych najemców, opuszczania lokali b¹d zgonu najemcy. Miasto Poznañ
podejmuje starania pilnego i ekonomicznego zagospodarowania zwolnionych lokali poprzez wskazanie kolejnym u¿ytkownikom do remontu we w³asnym zakresie, sprzeda¿y lokali
o powierzchni powy¿ej 80 m2 na wolnym rynku w ramach
przetargu, b¹d te¿ ³¹czenia (podzia³u) powierzchni w celu
wyodrêbnienia lokali samodzielnych. Ostatecznym rozwi¹zaniem jest wykonanie remontu zwolnionego lokalu mieszkalnego na koszt gminy i ponowne w³¹czenie do obrotu gospodarczego. rednio gmina wykonuje remont ok. 120 lokali mieszkalnych.

towych itp). W dalszej kolejnoci znajduj¹ siê prace remontowe o charakterze zachowawczym (odnowienie elewacji, malowanie klatek schodowych).
Priorytety remontowe uszeregowane wg kategorii pilnoci:
1. eliminacja zagro¿enia bezpieczeñstwa u¿ytkowników lokali
i osób trzecich poprzez natychmiastowe usuwanie stanów
awaryjnych urz¹dzeñ lub elementów budynków;
2. zabezpieczenie przeciwpo¿arowe i zapewnienie bezpieczeñstwa u¿ytkowania instalacji w budynkach i lokalach
poprzez:
a) wyprowadzenie zaworów gazu na zewn¹trz budynku;

3.

b) udro¿nienie, przebudowê i dobudowê przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych;

Analiza potrzeb remontowych

Stan techniczny zasobu komunalnego, z uwzglêdnieniem
jego wieku oraz stopnia zu¿ycia, wyznacza potrzeby remontowe oraz modernizacyjne poszczególnych obiektów. Maj¹c na
uwadze obowi¹zuj¹cy na dzieñ 31 grudnia 2008 r. koszt
odtworzenia 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu wynosz¹cy
5.160 z³  wymagane na ten cel nak³ady stanowiæ powinny
kwotê ok. 1,6 mld z³ tylko dla powierzchni kamienic stanowi¹cych 100% w³asnoæ komunaln¹. Natomiast przyjmuj¹c redni¹ stawkê kosztów remontu budynków mieszkalnych na
poziomie 2.000 z³  wysokoæ nak³adów finansowych niezbêdnych do pokrycia tzw. luki remontowej  wynios³aby ok. 630
mln z³.

c) wymianê i modernizacjê instalacji elektrycznych w
budynkach (24V w czêciach wspólnych) oraz instalacji
odgromowych;
3. naprawa lub wymiana dwigów osobowych i innych urz¹dzeñ podlegaj¹cych kontroli prowadzonej przez Urz¹d
Dozoru Technicznego;
4. wymiana lub naprawa uszkodzonych elementów konstrukcji (nie dotyczy stanów awaryjnych, które s¹ usuwane
niezw³ocznie);
5. remonty dachów;

Wielkoæ potrzeb remontowych wynika z analizy stanu
technicznego zasobu, z uwzglêdnieniem stopnia jego zu¿ycia
oraz wieku budynków, a tak¿e wymogów na³o¿onych na
wynajmuj¹cego obowi¹zuj¹cymi przepisami techniczno-budowlanymi.

6. remonty lokali zwolnionych do dyspozycji wynajmuj¹cego;
7. remonty bie¿¹ce zabezpieczaj¹ce budynki przed zniszczeniem;
8. remonty maj¹ce na celu zmniejszenie kosztów eksploatacji
budynków (np. termomodernizacje, opomiarowanie mediów dostarczanych do lokali);

Podstawowym celem remontów jest zapewnienie bezpieczeñstwa u¿ytkownikom lokali i budynków oraz osób trzecich,
w zwi¹zku z tym w pierwszej kolejnoci realizowane s¹ prace
remontowe, które zmierzaj¹ do zabezpieczenia instalacji w
budynkach (szczególnie instalacji gazowych, elektrycznych
oraz wentylacyjnych)a nastêpnie remonty obejmuj¹ce elementy konstrukcyjne (stropy, dachy, izolacja cian fundamen-

9. przywrócenie budynkom estetycznego wygl¹du poprzez
modernizacjê elewacji, naprawê elementów ma³ej architektury, remonty lub naprawy elementów otoczenia

Tabela nr 1
Potrzeby remontowe zasobu komunalnego na lata 2009-2013
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Wielkoæ nak³adów, wynikaj¹ca z potrzeb remontowych
budynków, zosta³a opracowana na podstawie zapotrzebowania
zg³aszanego przez zarz¹dców budynków i lokali komunalnych.

du technicznego lokalu, budynku, usytuowania mieszkania
oraz jego wyposa¿enia w urz¹dzenia techniczne do pomiaru
dostawy mediów wprowadzony zosta³ w Poznaniu w po³owie
2008 r. (ze skutkiem na koniec 2008 r.).

Poni¿ej prezentowana jest tabela zawieraj¹ca informacje
bêd¹ce projekcj¹ finansow¹ wysokoci przypisu stawki czynszowej za najem komunalnych lokali mieszkalnych, funkcjonuj¹cej w oparciu o system punktowy. Nale¿y jednak¿e zwróciæ
uwagê na fakt, i¿ osi¹gniêcie stawki czynszu odpowiadaj¹cej
iloci punktów przyznanych poszczególnym lokalom mieszkalnym nast¹pi dopiero po up³ywie oko³o czterech lat od wprowadzenia systemu punktowego w Poznaniu. System punktowego naliczania stawki czynszowej, uzale¿nionej od standar-

Do projekcji finansowej zawartej w tabeli nr 2 i 3 przyjêto
nastêpuj¹ce za³o¿enia:
1. wzrost stawki czynszu za lokale mieszkalne na poziomie
10% rocznie,
2. roczny ubytek powierzchni mieszkalnej 35.000 m2 ,
3. wartoæ wskanika stawki remontowej okrelonej wg definicji §17 ust. 2 uchwa³y.

Tabela nr 2
Projekcja finansowa obejmuj¹ca wp³ywy czynszowe i wydatki na eksploatacjê i remonty w latach 2009-2013
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Tabela nr 3
Projekcja finansowa obejmuj¹ca wp³ywy czynszowe i wydatki na eksploatacjê i remonty w latach 2009-2013 uwzglêdniaj¹ca
zapotrzebowanie
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Wykazane w tabeli nr 2 koszty remontów pozwol¹ na
utrzymanie zasobu w stanie niepogorszonym, natomiast
wartoci przedstawione w tabeli nr 3 jako koszty remontów
zgodne z zapotrzebowaniem skutkowaæ bêd¹ zatrzymaniem
dalszej degradacji zasobu po 2013 roku.

Z powy¿szej analizy wynika tak¿e, i¿ przychody z tytu³u
wzrostu stawki czynszu najmu za lokale mieszkalne nie
wystarcz¹ na pokrycie kosztów planowanych wydatków na
utrzymanie mieszkalnego zasobu komunalnego. Ró¿nica
mo¿e zostaæ pokryta z czêci przychodów uzyskiwanych
przez Miasto z najmu lokali u¿ytkowych.

Tabela nr 4
Plan remontów zasobu komunalnego na lata 2009-2013
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Zagro¿eniem dla realizacji powy¿szej projekcji finansowej dla
zasobu komunalnego, zaprezentowanej w powy¿szych tabelach
jest przede wszystkim obni¿enie wp³ywów z tytu³u czynszu
poprzez zmniejszenie siê grupy najemców regularnie uiszczaj¹cych op³aty na skutek wykupu lokali mieszkalnych od gminy.
W celu realizacji zadañ remontowych zgodnie z za³o¿onym
planem celowym jest pozyskanie innych róde³ finansowania,
takich jak:
a) kredyty (np. kredyty termomodernizacyjne, kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego),

b) fundusze celowe (Gminny Fundusz Ochrony rodowiska,
Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska, Pañstwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych),
c) premie termomodernizacyjne,
d) rodki unijne
Niezbêdne jest te¿ stworzenie programów pomocnych do
prowadzenia polityki remontowej w oparciu o opracowan¹
komputerowo bazê stanu technicznego budynków i lokali
mieszkalnych.
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Tabela nr 5
Prognoza stawki remontowej 2009  2013
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Tabela nr 6
Wartoæ wskanika stawki remontowej wyliczona wg definicji §17 ust. 2 uchwa³y
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Tabela nr 7
Prognoza stawki eksploatacyjnej 2009  2013

3




















 



















Tabela nr 8
Planowany koszt eksploatacji budynków komunalnych 2009  2013
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Tabela nr 9 przedstawia prognozê stawki funduszu remontowego w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udzia³em

Miasta Poznania, obejmuj¹c¹ lata 2009  2013, wraz z ilustracj¹ graficzn¹ (wykres)

Tabela nr 9
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Tabela nr 10 przedstawia prognozê stawki funduszu eksploatacyjnego w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udzia-

³em Miasta Poznania, obejmuj¹c¹ lata 2009  2013, wraz z
ilustracj¹ graficzn¹ (wykres)

Tabela nr 10
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Tabela nr 11 przedstawia prognozê sumy stawek funduszu
eksploatacyjnego i funduszu remontowego w budynkach

wspólnot mieszkaniowych z udzia³em Miasta Poznania, obejmuj¹c¹ lata 2009  2013, wraz z ilustracj¹ graficzn¹ (wykres)

Tabela nr 11
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Wykres poni¿ej ilustruje trend wyznaczany przez sumê powierzchni u¿ytkowej lokali niewyodrêbnionych, bêd¹cych
w³asnoci¹ Miasta, w latach 2002  2013.

Tabela nr 12 prezentuje za³o¿enia przyjête przy prognozowaniu wielkoci powierzchni u¿ytkowej lokali niewyodrêbnionych, bêd¹cych w³asnoci¹ Miasta Poznania we wspólnotach

mieszkaniowych, natomiast tabela nr 13 ilustruje rzeczow¹
prognozê na lata 2009  2013, w metrach kwadratowych i w
zaokr¹gleniu do jednego tysi¹ca metrów kwadratowych.

Tabela nr 12
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Tabela nr 13

















































































Wykres poni¿ej ilustruje graficzne ujêcie prognozy, dotycz¹cej wysokoci powierzchni u¿ytkowej lokali niewyodrêbnionych,
bêd¹cych w³asnoci¹ Miasta w latach 2009-2013.
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Tabela nr 14 przedstawia prognozê sumy stawek funduszu
eksploatacyjnego i funduszu remontowego w budynkach
wspólnot mieszkaniowych z udzia³em Miasta Poznania, obejmuj¹c¹ lata 2009  2013, natomiast tabela nr 15 prezentuje

prognozê dotycz¹c¹ wielkoci powierzchni u¿ytkowej Miasta
Poznania w budynkach wspólnot mieszkaniowych w latach
2009  2013

Tabela nr 14
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Tabela nr 15
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Odnosz¹c siê do danych przedstawionych w tabelach nr 14
i 15, w tabeli nr 16 przedstawiono prognozê wysokoci kosztów, jakie Miasto Poznañ w latach 2009  2013 bêdzie ponosiæ

na fundusze eksploatacyjne i remontowe wspólnot mieszkaniowych z udzia³em gminy

Tabela nr 16
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Wykres poni¿ej prezentuje graficznie ww. prognozê, dotycz¹c¹ wysokoci rodków finansowych Miasta Poznania przeznaczonych na zaliczki na fundusze eksploatacyjne i remonto-

we wspólnot mieszkaniowych z udzia³em Miasta Poznania w
latach 2009  2013

Tabela nr 17 pokazuje ³¹cznie prognozy wysokoci stawek
na fundusz remontowy i fundusz eksploatacyjny w latach 2009

 2013 w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udzia³em
Miasta Poznania.

Tabela nr 17














 








 





































Odnosz¹c siê do wy¿ej pokazanych danych, w tabeli nr 18
przedstawiono prognozê wysokoci kosztów, jakie Miasto
Poznañ w latach 2009  2013 bêdzie ponosiæ na fundusze

eksploatacyjne i remontowe wspólnot mieszkaniowych z
udzia³em gminy

Tabela nr 18







































































































Wykres poni¿ej prezentuje graficznie ww. prognozy, dotycz¹ce wysokoci rodków finansowych Miasta Poznania przeznaczonych w latach 2009  2013 na zaliczki na pokrycie

kosztów utrzymania nieruchomoci wspólnych w budynkach
wspólnot mieszkaniowych z udzia³em Miasta Poznania, w
rozbiciu na fundusz eksploatacyjny i remontowy
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XLIX/645/V/2009
Rady Miasta Poznania
z dnia 10 lutego 2009 r.

DOCELOWY STANDARD BUDYNKU KOMUNALNEGO
1. Elewacja bez ubytków tynków i ok³adzin, odnawiana nie
rzadziej ni¿ co 10 lat.
2. Pomalowane klatki schodowe wraz z oknami i drzwiami
wejciowymi do budynku, nie rzadziej ni¿ co 7 lat.
3. Kompletne i zakonserwowane obróbki blacharskie i elementy odwodnienia dachów.
4. Sprawne zamki i domofony w wejciu g³ównym lub w
wejciach do zespo³ów mieszkañ, sprawne skrzynki na
listy, tablice og³oszeñ, wykaz telefonów alarmowych, regulamin porz¹dku domowego.
5. Aktualne i czytelne oznakowanie budynku: numer, dzielnica, administrator.
6. Wyremontowane i zakonserwowane ogrodzenia, zadaszenia i elementy ma³ej architektury, takie jak: murki, ³awki,
punkty gromadzenia odpadów sta³ych, trzepak, dojcie do
budynku, chodnik na odcinku posesji.
7. Prawid³owe i zamykane wejcie na dach.
8. Sprawne ³awy kominiarskie na dachu.
9. Sprawna instalacja odgromowa, badania kontrolne, co 3 lata.
10. Umo¿liwienie odbioru programów radiowych i telewizyjnych objêtych pakietem socjalnym.
11. Nieprzeciekaj¹cy dach.

12. Zamykane pomieszczenia na wózki i rowery.
13. Sprawne, szczelne i w wystarczaj¹cej iloci przewody
dymowe, spalinowe i wentylacyjne, badania kontrolne, co
1 rok.
14. Sprawna instalacja elektryczna przystosowana do aktualnych zwiêkszonych obci¹¿eñ sprzêtem gospodarstwa domowego. rednie zapotrzebowanie mocy: 5 kW.
15. Instalacja gazowa o sprawdzonej szczelnoci i z rur o
z³¹czach spawanych. Kontrola szczelnoci 1 raz w roku.
16. G³ówny zawór gazu wyniesiony na zewn¹trz.
17. Bezpieczne drogi ewakuacyjne wewn¹trz budynku: odpowiednia klasa odpornoci ogniowej, owietlenie i oznakowanie.
18. Elementy konstrukcji budynku (ciany, stropy, nadpro¿a,
balkony, galerie, wiêby dachowe) niewykazuj¹ce objawów zagro¿enia.
19. Wodomierze i instalacja wodoci¹gowa poza mieszkaniami
- zabezpieczone przed zamarzaniem i kondensacj¹ pary
wodnej (izolacje termiczne) oraz przed uszkodzeniem.
20. W budynkach zasilanych z zewnêtrznej sieci ciep³owniczej,
wêze³ cieplny wyposa¿ony w sprawne urz¹dzenia rozdzielcze, wymiennikowe i pompowe, z pomiarem zu¿ycia ciep³a
przez budynek i automatyk¹ pogodow¹.
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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XLIX/645/V/2009
Rady Miasta Poznania
z dnia 10 lutego 2009 r.

STAN TECHNICZNY I DOCELOWY STANDARD LOKALU MIESZKALNEGO
Stan techniczny:
1. Lokal odmalowany.
2. Tynki cian bez ubytków, zacieków i wykwitów pleni lub
grzybów.
3. Wierzchnie warstwy pod³ogowe bez ubytków.
4. Zamykaj¹ce siê drzwi i okna.
5. Sprawne urz¹dzenia higieniczno-sanitarne w lokalu.
Docelowy standard:
1. Indywidualny pomiar zu¿ycia energii elektrycznej, gazu,
zimnej wody i ciep³ej wody.
2. Sprawne, sta³e i bezpieczne (nie przenone) ród³a ciep³a:

6. Przegrody budowlane wydzielaj¹ce lokal, spe³niaj¹ce conajmniej minimalne wymagania dot. izolacji termicznej,
akustycznej i ochrony ppo¿.
7. Zapewnienie warunków do wymiany powietrza - co najmniej wentylacja grawitacyjna kuchni i ³azienki.
8. ciany i sufity suche: bez zawilgoceñ, nalotów pleni i
grzybów domowych.
9. W pomieszczeniach dziennych, stosunek powierzchni okien
do powierzchni pod³óg zawarty w granicach (1/5 - 1/8).
10. Okna szklone, co najmniej szyb¹ podwójn¹, ze sprawnymi okapnikami, daj¹ce siê zamykaæ i otwieraæ do wewn¹trz pomieszczeñ. Wyremontowane parapety i podokienniki.
11. Szczelne posadzki na balkonach i loggiach.

-

grzejniki wodne radiatorowe (kaloryfery),

-

piece elektryczne akumulacyjne lub przerobione na
ogrzewanie elektryczne,

12. Wyremontowane pod³ogi bia³e oraz pod³o¿a pod posadzki wraz z górnymi warstwami posadzkowymi w³aciwymi dla danych pomieszczeñ.

-

piece i trzony kaflowe.

13. Sprawne i nieprzeciekaj¹ce:

3. W³asna ³azienka z wann¹ lub kabin¹ natryskow¹ i ustêpem
sp³ukiwanym.

-

instalacje centralnego ogrzewania, z rurami prowadzonymi po powierzchni cian,

4. W³asna kuchnia lub wnêka kuchenna ze zlewozmywakiem
zaopatrzonym w zimn¹ i ciep³¹ wodê oraz kuchenkê 2palnikow¹ lub 4-palnikow¹ (zale¿nie od wielkoci lokalu)
na czynnik grzewczy gazowy lub elektryczny.

-

piony wodne i kanalizacyjne.

5. Przedpokój lub co najmniej przedsionek izolacyjny.

14. Sprawne i o wystarczaj¹cej zdolnoci poboru mocy instalacje elektryczne.
15. Szczelne instalacje i sprawne urz¹dzenia gazowe.

Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr XLIX/645/V/2009
Rady Miasta Poznania
z dnia 10 lutego 2009 r.

STAN TECHNICZNY I DOCELOWY MINIMALNY STANDARD LOKALU SOCJALNEGO
Stan techniczny:

Minimalny standard:

1. Lokal odmalowany.

1. Instalacja elektryczna z w³asnym pomiarem energii.

2. Tynki cian bez ubytków, zacieków i wykwitów pleni lub
grzybów.

2. Woda nadaj¹ca siê do celów domowych, dostêpna w
promieniu do 30 m, licz¹c od drzwi wejciowych do lokalu.

3. Wierzchnie warstwy pod³ogowe bez ubytków.

3. Ustêp indywidualny lub zbiorowy uwzglêdniaj¹cy liczbê
mieszkañców, w promieniu do 30 m, licz¹c od drzwi
wejciowych do lokalu.

4. Zamykaj¹ce siê drzwi i okna.
5. Sprawne urz¹dzenia higieniczno-sanitarne w lokalu lub
poza nim.

4. Pomieszczenie mieszkalne posiada owietlenie naturalne.
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5. Lokal jednoizbowy posiada warunki do bezpiecznej dla
zdrowia wymiany powietrza (kratka wentylacyjna lub tzw.
lufcik w oknie). W lokalach wieloizbowych - wentylacja
kuchni.

7. Do lokalu przynale¿y pomieszczenie gospodarcze, s³u¿¹ce
m.in. jako sk³ad opa³u.
8. Lokal wyposa¿ony w urz¹dzenie do podgrzewania posi³ków: kuchniê wêglow¹ lub kuchniê elektryczn¹.

6. Lokal wyposa¿ony w sta³e i bezpieczne ród³a ciep³a:
grzejniki radiatorowe, piece kaflowe, wêglowe lub akumulacyjne, trzony kuchenne.

Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr XLIX/645/V/2009
Rady Miasta Poznania
z dnia 10 lutego 2009 r.

PRIORYTETY REMONTOWE USZEREGOWANE WG KATEGORII PILNOCI:
1. eliminacja zagro¿enia bezpieczeñstwa u¿ytkowników lokali
i osób trzecich poprzez natychmiastowe usuwanie stanów
awaryjnych urz¹dzeñ lub elementów budynków,

4. wymiana lub naprawa uszkodzonych elementów konstrukcji (nie dotyczy stanów awaryjnych, które s¹ usuwane
niezw³ocznie), remonty dachów;

2. zabezpieczenie przeciwpo¿arowe i zapewnienie bezpieczeñstwa u¿ytkowania instalacji w budynkach i lokalach poprzez:

5. remonty lokali zwolnionych do dyspozycji wynajmuj¹cego,

-

wyprowadzenie zaworów gazu na zewn¹trz budynku,

-

udro¿nienie, przebudowê i dobudowê przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych,

-

wymianê i modernizacjê instalacji elektrycznych w
budynkach (24V w czêciach wspólnych) oraz instalacji
odgromowych,

6. remonty bie¿¹ce zabezpieczaj¹ce budynki przed zniszczeniem,
7. remonty maj¹ce na celu zmniejszenie kosztów eksploatacji
budynków (np. termomodernizacje, opomiarowanie mediów dostarczanych do lokali),
8. przywrócenie budynkom estetycznego wygl¹du poprzez
modernizacjê elewacji, naprawê elementów ma³ej architektury, remonty lub naprawy elementów otoczenia budynku.

3. naprawa lub wymiana dwigów osobowych i innych urz¹dzeñ podlegaj¹cych kontroli prowadzonej przez Urz¹d
Dozoru Technicznego;

Za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y Nr XLIX/645/V/2009
Rady Miasta Poznania
z dnia 10 lutego 2009 r.
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Za³¹cznik nr 7
do uchwa³y Nr XLIX/645/V/2009
Rady Miasta Poznania
z dnia 10 lutego 2009 r.

PODZIA£ MIASTA POZNANIA NA STREFY CZYNSZOWE
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Za³¹cznik Nr 8
do uchwa³y Nr XLIX/645/V/2009
Rady Miasta Poznania
z dnia 10 lutego 2009 r.

ZASADY I TRYB POBIERANIA PRZEZ WYNAJMUJ¥CEGO KAUCJI ZABEZPIECZAJ¥CEJ POKRYCIE NALE¯NOCI Z TYTU£U
NAJMU LOKALI ORAZ JEJ ZWROTU
1. Kaucjê zabezpieczaj¹c¹ pokrycie nale¿noci z tytu³u najmu
lokali pobiera siê w wysokoci 12-krotnoci miesiêcznego
czynszu za dany lokal, obliczonego wed³ug stawki czynszu
obowi¹zuj¹cego w dniu zawarcia umowy najmu.
2. Pobranie kaucji, o której mowa w ust. 1 zawiesza siê na
okres 3 lat w stosunku do osób, którym przywrócono tytu³
prawny do zajmowanego lokalu w trybie § 2 ust. 4 i §3 ust.
3 uchwa³y nr LXXIII/866/III/2001 Rady Miasta Poznania z
dnia 27 listopada 2001 roku w sprawie zawieszania p³atnoci czynszu i odraczania p³atnoci nale¿noci zwi¹zanych z zajmowaniem lokali mieszkalnych w komunalnych
zasobach Miasta Poznania.
3. Wynajmuj¹cy mo¿e w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyraziæ zgodê na zap³atê kaucji w miesiêcznych
ratach p³atnych w okresie nie d³u¿szym ni¿ 24 miesi¹ce.
4. Osoba uprawniona do zawarcia umowy najmu lokalu, która
uzyska³a zgodê na zap³atê kaucji w miesiêcznych ratach,
zobowi¹zana jest wp³aciæ pierwsz¹ ratê kaucji najpóniej w
dniu poprzedzaj¹cym zawarcie umowy najmu.
5. Nale¿noæ z tytu³u kaucji staje siê natychmiast wymagalna,
je¿eli najemca jest w zw³oce z zap³at¹ czynszu lub innych
op³at za u¿ywanie lokalu co najmniej za dwa pe³ne okresy
p³atnoci.

6. Wp³acenie kaucji nie zwalnia najemcy z obowi¹zku terminowego uiszczania czynszu i op³at niezale¿nych od wynajmuj¹cego, utrzymania przedmiotu najmu we w³aciwym
stanie technicznym i sanitarnym oraz z innych obowi¹zków zwi¹zanych z korzystaniem z przedmiotu najmu i
pomieszczeñ przeznaczonych do wspólnego korzystania w
budynku, a w razie ustania stosunku najmu - z obowi¹zku
zdania lokalu w stanie niepogorszonym, umo¿liwiaj¹cym
jego ponowne zasiedlenie.
7. Wynajmuj¹cy ma prawo potr¹ciæ z kaucji:
1) nieuiszczone odszkodowanie, czynsz i op³aty niezale¿ne od wynajmuj¹cego,
2) nale¿noci zwi¹zane z utrzymaniem przedmiotu najmu
we w³aciwym stanie technicznym i sanitarnym oraz
zwi¹zane z korzystaniem z przedmiotu najmu i pomieszczeñ przeznaczonych do wspólnego korzystania z
budynku, w zakresie obci¹¿aj¹cym najemcê, je¿eli uchyla
siê od wykonania ci¹¿¹cych na nim w tym zakresie
obowi¹zków,
3) nale¿noci zwi¹zane z obowi¹zkiem zdania lokalu w
stanie niepogorszonym, umo¿liwiaj¹cym jego ponowne zasiedlenie.
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8. Kaucja podlega zwrotowi w ci¹gu miesi¹ca od dnia opró¿nienia lokalu przez najemcê, po potr¹ceniu nale¿noci
wynajmuj¹cego z tytu³u najmu lokalu.
9. Zwrot zwaloryzowanej kaucji nastêpuje w kwocie równej
iloczynowi kwoty miesiêcznego czynszu obowi¹zuj¹cego
w dniu zwrotu kaucji i krotnoci czynszu przyjêtej przy

pobieraniu kaucji, jednak w kwocie nie ni¿szej ni¿ kaucja
pobrana.
10. W razie pozostawienia w lokalu przez najemcê, po ustaniu
stosunku najmu, osób nieuprawnionych do zawarcia
umowy najmu, kaucja nie podlega zwrotowi do czasu
opró¿nienia i opuszczenia lokalu przez te osoby.

692
UCHWA£A Nr XLIX/646/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 10 lutego 2009 r.
w sprawie przyjêcia Regulaminu utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Miasta Poznania
Na podstawie art. 4 ust. 1 oraz art. 6 ust. 2 i 4 Ustawy z
dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w
gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008, z 2006 r. Nr 144
poz. 1042) Rada Miasta Poznania uchwala, co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1. Uchwa³a okrela szczegó³owe zasady utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie miasta Poznania.
§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) ustawie  nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 13
wrzenia 1996 roku o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w
gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008, z 2006 r. Nr 144
poz. 1042);
2) Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania  nale¿y
przez to rozumieæ Plan przyjêty uchwa³¹ przez Radê Miasta
Poznania;
3) Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami  nale¿y przez
to rozumieæ Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa
Wielkopolskiego;
4) w³acicielach nieruchomoci  rozumie siê przez to tak¿e
wspó³w³acicieli, u¿ytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadaj¹ce nieruchomoci w
zarz¹dzie lub u¿ytkowaniu, a tak¿e inne podmioty w³adaj¹ce nieruchomoci¹;
5) odpadach komunalnych  rozumie siê przez to odpady
powstaj¹ce w gospodarstwach domowych, a tak¿e odpady
niezawieraj¹ce odpadów niebezpiecznych, pochodz¹ce od

innych wytwórców odpadów, które ze wzglêdu na swój
charakter lub sk³ad s¹ podobne do odpadów powstaj¹cych
w gospodarstwach domowych;
6) odpadach medycznych  rozumie siê przez to odpady
powstaj¹ce w zwi¹zku z udzielaniem wiadczeñ zdrowotnych oraz prowadzeniem badañ i dowiadczeñ naukowych
w zakresie medycyny;
7) odpadach ulegaj¹cych biodegradacji  rozumie siê przez
to odpady, które ulegaj¹ rozk³adowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;
8) odpadach zielonych  nale¿y przez to rozumieæ frakcjê
odpadów ulegaj¹cych biodegradacji, powstaj¹cych w
wyniku pielêgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych;
9) odpadach z remontów  nale¿y przez to rozumieæ frakcje
odpadów powstaj¹cych w wyniku remontów w gospodarstwach domowych;
10) nieczystociach ciek³ych  rozumie siê przez to cieki
gromadzone przejciowo w zbiornikach bezodp³ywowych;
11) zbiornikach bezodp³ywowych  rozumie siê przez to instalacje i urz¹dzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystoci ciek³ych w miejscu ich powstawania;
12) stacjach zlewnych  rozumie siê przez to instalacje i
urz¹dzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach cieków, s³u¿¹ce do przyjmowania nieczystoci ciek³ych dowo¿onych pojazdami
asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;
13) sk³adowisku odpadów  rozumie siê przez to obiekt budowlany przeznaczony do sk³adowania odpadów;

