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2000
UCHWA£A Nr 247/XXVI/09 RADY MIEJSKIEJ W WIELENIU
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr 209/XXIII/08 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie okrelenia
zasad zbywania, nabywania i obci¹¿ania nieruchomoci gruntowych, oraz zasad sprzeda¿y lokali mieszkalnych
i u¿ytkowych na terenie gminy Wieleñ
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a 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, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111)
i art. 34 ust. 6, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomociami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281,
poz. 1782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr
175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600
i poz. 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008
r. Nr 59, poz. 369) Rada Miejska w Wieleniu uchwala, co
nastêpuje:

§1. W uchwale Nr 209/XXIII/08 Rady Miejskiej w Wieleniu
z dnia 22 grudnia 2008 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w §5 dodaje siê pkt 4 w brzmieniu:
4) Mê¿yk 2;
2) §6 otrzymuje brzmienie:
§6. Przyznaje siê pierwszeñstwo w nabywaniu lokali
u¿ytkowych ich dzier¿awcom, je¿eli umowa dzier¿awy by³a
zawarta na czas nieokrelony lub na czas okrelony conajmniej 5 lat i trwa³a co najmniej 5 lat.
3) §8 skrela siê.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Wielenia.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
(-) Jacek Frê

2001
UCHWA£A Nr XXXII/249/2009 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie: przyjêcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wolsztyn na lata 2009-2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1519 z póniejszymi zmianami) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 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 pón. zm.) uchwala siê, co
nastêpuje:

§1. Rada Miejska przyjmuje Program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Wolsztyn na lata 2009-2015.
ROZDZIA£ I
Ocena aktualnego stanu mieszkalnictwa
Na dzieñ 30.09.2008 r. Gmina posiada 630 mieszkañ komunalnych o czynszu regulowanym w 101 budynkach.
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Wykres nr 1: Podzia³ mieszkañ wg w³asnoci budynków

Lokalizacja budynków, w których znajduj¹ siê mieszkania
komunalne:
- 46 budynków komunalnych w miecie,

- 21 budynków komunalnych na terenach wiejskich,
- 32 budynki Wspólnot w miecie,
- 2 budynki Wspólnot na terenach wiejskich.

Wykres nr 2: Podzia³ mieszkañ wg lokalizacji

Akty prawne oraz Polityka Mieszkaniowa Gminy, stanowi¹
podstawê do podejmowania zadañ inwestycyjnych i remontowych. Poprzez adaptacjê budynków, podzia³ du¿ych mieszkañ na funkcjonalne mniejsze oraz budowê budynku komunalnego - Berzyna 9a, w okresie 10-ciu lat ZGM wykona³ 60
samodzielnych lokali (w tym 57 mieszkañ). Równoczenie, w
ramach inwestycji gminnych, wybudowano 4 budynki komunalne na Berzynie oraz adaptowano budynki: przy ul. 5
Stycznia (by³y ¿³obek), ul. Kolejowej 8. £¹cznie uzyskano
dodatkowo 56 mieszkañ.
Realizuj¹c strategiê modernizacji, renowacji i kapitalnych
remontów, maj¹cych na celu poprawê standardu i stanu
technicznego zasobu mieszkaniowego gminy, corocznie przygotowywane s¹ programy remontowe.
Efektem dzia³añ jest systematyczne poprawianie warunków zamieszkiwania, a standard wyposa¿enia lokali komunalnych przedstawia siê nastêpuj¹co:

 instalacja wodna:
-

sieæ wodoci¹gowa

-

ujêcia lokalne

624 mieszkañ 99,0%
6 mieszkañ

 kanalizacja:
-

sieæ kanalizacyjna

-

szamba

620 mieszkañ 98,4%
10 mieszkañ

 gaz:
-

sieæ gazowa

566 mieszkañ 89,8%

 ogrzewanie:
-

sieæ c.o.

80 mieszkañ

-

kot³ownie lokalne c.o.

202 mieszkañ

-

ogrzewanie piecowe

348 mieszkañ
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 ciep³a woda:
-

sieciowa

49 mieszkañ 7,7%

Zasoby mieszkaniowe Gminy Wolsztyn  stan na 30 czerwca 2008 roku  za³¹cznik nr 1
ROZDZIA£ II
Cel generalny i cele pomocnicze polityki mieszkaniowej
gminy.
1.

Poz. 2001
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Cel generalny.

G³ówny cel polityki mieszkaniowej gminy zosta³ wyznaczony na podstawie analizy jej najistotniejszych problemów:
- koniecznoci utrzymania dobrych  ogólnych wskaników
zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, przy ograniczonych mo¿liwociach rozwojowych tak w zakresie wolnych
terenów, jak i róde³ finansowania,
- hierarchizacji sposobów zaspokajania potrzeb mieszkaniowych,
- koniecznoci likwidacji substandardu mieszkaniowego.
G³ównym zadaniem polityki mieszkaniowej gminy jest
tworzenie warunków dla efektywnego wykorzystania istniej¹cych zasobów mieszkaniowych i infrastruktury technicznej,
eliminowanie sytuacji ekstremalnych oraz takie modyfikowanie systemu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, aby otworzyæ szanse rozwi¹zania tych problemów w mo¿liwie najkrótszym czasie.
Takie podejcie pozwoli na:

A) Ekonomizacji zarz¹dzania zasobami mieszkaniowymi, z
priorytetem dla dzia³añ zapewniaj¹cych nale¿yte techniczne utrzymanie substancji mieszkaniowej, w celu zahamowania procesu degradacji budynków mieszkalnych;
B) Odtwarzania ubytków lokali mieszkalnych (wyburzenia,
modernizacja, zamiana na us³ugowe itp.);
C) Zwiêkszania efektywnoci zamieszkiwania, poprzez promocjê zamiany mieszkañ, w celu dostosowania warunków
mieszkaniowych najemców do ich mo¿liwoci finansowych;
D) Realizacji nowych mieszkañ pozwalaj¹cych utrzymaæ priorytety wskaników zaspokojenia potrzeb oraz przeciwdzia³aj¹cych starzeniu siê spo³eczeñstwa;
E) Likwidacji substandardu mieszkaniowego.
Jako cele g³ówne wyznacza siê:
- stosowanie zasady równoci mieszkañców gminy,
- pobudzenie inwestycji mieszkaniowych,
- stworzenie systemu budownictwa komunalnego,
- stworzenie rynku mieszkaniowego,
- wypracowanie zasad pomocy mieszkaniowej dla najubo¿szej ludnoci gminy,
- okrelenie systemu obs³ugi administracyjnej budynków.
2.

Cele pomocnicze  strategie mieszkaniowe.

Osi¹gniêcie podstawowego celu polityki mieszkaniowej
gminy oraz jej celów g³ównych uwarunkowane bêdzie realizacj¹ celów pomocniczych, czyli strategii mieszkaniowych.

- prowadzenie systematycznej analizy i dokonanie oceny
stanu istniej¹cego,

Cele te nale¿y podzieliæ na dwie podstawowe grupy dzia³añ:

- rozpoznanie problemów i zadañ, niezbêdnych do jego
poprawy,

A) Dzia³ania (strategie) zwi¹zane z gospodarowaniem istniej¹cymi zasobami mieszkaniowymi gminy.

- okrelenie dostêpnych rodków i mo¿liwoci za pomoc¹, których mo¿liwe bêdzie osi¹gniêcie zak³adanych
celów.

B) Dzia³ania (strategie) zwi¹zane z powiêkszaniem zasobów
mieszkaniowych gminy.

Korzyci p³yn¹ce z przyjêcia takiego podejcia do zagadnieñ mieszkaniowych doprowadz¹ w efekcie do:

ROZDZIA£ III

- lepszego wykorzystania dostêpnych rodków,
- optymalnego okrelenia priorytetów inwestycyjnych,
- lepszej koordynacji realizowanych projektów,
- usprawnienia kontaktów pomiêdzy w³adzami gminy, a jej
mieszkañcami.
Polityka mieszkaniowa gminy to akceptowane priorytety,
sposoby, metody i odpowiedni dobór narzêdzi, które stosowane w ¿yciu codziennym zapewni¹ w³aciwe warunki zamieszkiwania ludnoci gminy.
Podstawowy cel polityki mieszkaniowej gminy to techniczno  moralna odnowa zasobów mieszkaniowych gminy, stwarzaj¹ca mo¿liwoæ maksymalnej poprawy wskaników zaspakajania potrzeb mieszkaniowych ludnoci.
Realizacja tego celu powinna doprowadziæ do:

Za³o¿enia polityki mieszkaniowej Gminy Wolsztyn,
zwi¹zanej z gospodarowaniem istniej¹cym zasobem
mieszkaniowym.
1. Strategia gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym.
Cel: Poprawa efektywnoci gospodarki zasobem gminnym.
Ustalenia generalne:
1.1. Podstawy ekonomiczne zarz¹dzania powinno zapewniaæ siê przede wszystkim poprzez:
- ustalanie stawek czynszowych czynszu regulowanego w
sposób umo¿liwiaj¹cy pokrycie sumy ponoszonych kosztów bie¿¹cych eksploatacji oraz remontów bie¿¹cych,
- dofinansowanie z bud¿etu gminy kosztów remontów
kapitalnych i modernizacji,
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- przeznaczenie wp³ywów z lokali u¿ytkowych i reklam oraz
dzier¿aw, a tak¿e z lokali o czynszu wolnym i komercyjnym
na remonty bie¿¹ce i kapitalne,
- poszerzanie powierzchni lokali u¿ytkowych oraz mieszkalnych przez adaptacjê (partery, strychy, pomieszczenia niemieszkalne),
- mo¿liwoæ stosowania kaucji mieszkaniowej stanowi¹cej
zabezpieczenie ewentualnych nale¿noci z tytu³u najmu.
1.2. Podstaw¹ oceny zarz¹dzania powinna byæ ewidencja
kosztów i wp³ywów, prowadzona oddzielnie dla ka¿dej nieruchomoci wraz z ksi¹¿k¹ budynku, rozszerzona o dane ujmuj¹ce charakterystykê budynku i ca³ej nieruchomoci.
1.3. Podstawê do dzia³añ adaptacyjnych stanowi inwentaryzacja pomieszczeñ w budynkach mieszkalnych, które mog¹
byæ zamienione na lokale u¿ytkowe i mieszkalne.
2.
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Strategia polityki czynszowej.

Cel: Stopniowa ekonomizacja czynszów regulowanych do
poziomu warunkuj¹cego pe³ne pokrycie kosztów bie¿¹cej
eksploatacji i remontów (bez modernizacji) substancji mieszkaniowej gminy.
Ustalenia ogólne:

Uwarunkowania:
A) Obowi¹zek posiadania ksi¹¿ki obiektu budowlanego nale¿y rozszerzyæ o karty identyfikacyjne, w których znajd¹ siê
dane dotycz¹ce ca³ej nieruchomoci i poszczególnych lokali (po³o¿enie, wielkoæ, iloæ pomieszczeñ, rozk³ad, itp.).
B) Sta³y monitoring kosztów i czynszów we wszystkich zasobach mieszkaniowych gminy, jako podstawa decyzji o
zmianie stawek czynszowych.
C) Opracowanie tabeli czynszów obowi¹zuj¹cych na terenie
gminy oraz wykazu wspó³czynników ró¿nicuj¹cych wysokoæ
czynszu regulowanego (z kolejnoci¹ ich wprowadzania).
3.

Strategia zamiany mieszkañ.

Cel: Stworzenie warunków dla zamiany zamieszkiwania,
jako formy dostosowania potrzeb do indywidualnych preferencji i mo¿liwoci ekonomicznych rodzin.
Ustalenia generalne:
3.1. Najem stosowany w gminnym zasobie mieszkaniowym, oparty powinien byæ przede wszystkim o zasady czynszu regulowanego; kryterium decyduj¹cym o rodzaju zawieranej umowy powinny byæ dochody potencjalnych gospodarstw domowych.

2.1. Wysokoæ czynszu regulowanego w zasobach istniej¹cych, winna byæ ustalana w sposób pozwalaj¹cy ich sumie
pokryæ koszty podstawowe zarz¹dzania, tj. bie¿¹c¹ eksploatacjê oraz techniczne, podstawowe utrzymanie, a tak¿e niezbêdne remonty.

3.2. Przy ustalaniu czynszu, równie¿ powinny byæ uwzglêdnione czynniki poza ekonomiczne, np. po³o¿enie mieszkania
na terenie gminy, jego usytuowanie w budynku (piêtro,
nas³onecznienie, izolacja od ha³asu), stan techniczny mieszkania i inne.

2.2. Punktem odniesienia dla kszta³towania wysokoci
czynszu regulowanego s¹ relacje kosztów, czynszu i wp³ywów
wystêpuj¹cych w zasobach gminnych, w których wszystkie
typy najmu s¹ reprezentowane.

Lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych drog¹ zamiany mieszkañ, co wi¹¿e siê tak¿e z popraw¹ efektywnoci
zamieszkiwania, bêdzie wymaga³o:

2.3. Coroczna zwy¿ka czynszu regulowanego winna pokryæ koszty inflacji i byæ tak kszta³towana, aby uwzglêdnia³a
mo¿liwie jak najszersz¹ liczbê wspó³czynników, maj¹cych
wp³yw na warunki zamieszkiwania (po³o¿enie budynku i lokalu, nas³onecznienie, zasiedlenie itp.), z za³o¿eniem wzglêdnej
sta³oci stawki podstawowej, traktowanej jako najni¿sza wartoæ (stawka) czynszu regulowanego.
2.4. Wp³ywy uzyskiwane z najmu lokali u¿ytkowych, reklam, czynszu wolnego, ze wiadczonych us³ug, powinny byæ
ród³em finansowania prac remontowych (remonty g³ówne).
Ekwiwalentnoæ nak³adów finansowych, ponoszonych na remonty kapitalne i modernizacje (dotacje w³aciciela i kredyty),
ma swoje odzwierciedlenie w wysokoci czynszu regulowanego ulegaj¹cemu podwy¿szeniu.
2.5. Mechanizmy i dzia³ania zmierzaj¹ce do obni¿enia
wydatku mieszkaniowego stanowi¹ wa¿ny i promowany
element polityki czynszowej. Szczególnie za takie dzia³ania
uwa¿a siê prace zwi¹zane z opomiarowaniem mediów (indywidualne i zbiorowe) oraz zmniejszaj¹ce energoch³onnoæ
budynków.
2.6. Czynsz regulowany w nowopowstaj¹cych zasobach
winien byæ czynszem ekonomicznym, tj. pokrywaj¹cym nie
tylko koszty, ale tak¿e umo¿liwiaj¹cym gromadzenie rodków
na przysz³e remonty kapitalne i inwestycje.

- wprowadzenia maksymalnego zró¿nicowania stawek czynszu regulowanego, jako narzêdzia preferuj¹cego, a w
niektórych wypadkach równie¿ wymuszaj¹cego zamiany
mieszkañ , które bêd¹ odpowiada³y mo¿liwociom finansowym lokatorów, a tak¿e ich indywidualnym gustom,
przyzwyczajeniom i wymaganiom,
- wprowadzenia i przestrzegania prostych, zrozumia³ych dla
wszystkich, szeroko rozpropagowanych a równoczenie
elastycznych zasad zamiany mieszkañ,
- stworzenia systemu zachêt i preferencji w celu promowania polityki zamiany mieszkañ.
4. Strategia prywatyzacji gminnego zasobu mieszkaniowego.
Cel: upodmiotowienie wspólnot mieszkaniowych  promocja czytelnych struktur w³asnociowych.
Uwarunkowania:
A) Ewidencja w³asnociowa (z jej uporz¹dkowaniem) wszystkich wspólnot mieszkaniowych powsta³ych w zasobach
gminnych - za³¹cznik nr 2.
B) Opracowanie programów sprzeda¿y lokali mieszkalnych w
zawi¹zanych wspólnotach mieszkaniowych - za³¹cznik nr 3.
C) Koniecznoæ koordynacji zamian lokali mieszkalnych i priorytetu w dostarczaniu lokali zamiennych dla najemców
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ROZDZIA£ IV

odmawiaj¹cych wykupu ostatnich lokali mieszkalnych w
danej nieruchomoci.
D) Uchwalanie zasad obrotu nieruchomociami.

Za³o¿enia polityki mieszkaniowej gminy,
zwi¹zane z powiêkszeniem jej zasobu mieszkaniowego

Wspólnoty Mieszkaniowe
Zgodnie z ustaw¹ z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoci
lokali, Gminie Wolsztyn przys³uguj¹, co do niewyodrêbnionych lokali oraz co do nieruchomoci wspólnej, takie same
uprawnienia, jakie przys³uguj¹ pozosta³ym w³acicielom.
Gmina mo¿e wspó³decydowaæ o wyborze zarz¹du lub
zarz¹dcy na takich samych prawach jak w³aciciele lokali
wyodrêbnionych. Te uwarunkowania prawne powoduj¹ jednak, ¿e Gmina mo¿e znaleæ siê w sytuacji, i¿ bêdzie musia³a
podporz¹dkowaæ siê roli w³acicieli niezale¿nie od udzia³ów
we w³asnoci.
Nale¿y, wiêc d¹¿yæ do ograniczenia liczby wspólnot z
udzia³em Gminy Wolsztyn, gdy¿ jest bezspornym faktem, ¿e
gospodarowanie (ustalenie priorytetów remontowych, wysokoci zaliczek na utrzymanie nieruchomoci wspólnej, uchwalanie planów gospodarczych) w budynkach nale¿¹cych do
wspólnot nie zale¿y wy³¹cznie od woli Gminy.
Nieruchomoci zabudowane stanowi¹ce w³asnoæ osób
fizycznych i prawnych.
Do zarz¹du budynkiem czynszowym, stanowi¹cych w³asnoæ osób nieznanych z miejsca pobytu oraz osób, które
zmar³y a ich spadkobiercy nie s¹ znani, a tak¿e osób, które nie
wyra¿aj¹ woli przejêcia nieruchomoci stosuje siê przepisy
kodeksu cywilnego o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia. Nale¿y d¹¿yæ do maksymalnego ograniczenia tego typu
przypadków ze wzglêdów ekonomicznych i prawnych.
4.

Strategia zarz¹dzania mieszkalnictwem.

Gminn¹ jednostk¹ organizacyjn¹ odpowiedzialn¹ za zasoby mieszkaniowe Gminy jest Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej w Wolsztynie, dzia³aj¹cy na podstawie Uchwa³y Rady
Miejskiej w Wolsztynie Nr XLV/400/98 z dnia 18.06.1998 r.
Podstawowym celem zak³adu jest prowadzenie ca³okszta³tu zagadnieñ zwi¹zanych z administrowaniem budynków
mieszkalnych i u¿ytkowych stanowi¹cych w³asnoæ Gminy
Wolsztyn, a w szczególnoci:
- wspó³praca z Urzêdem Miejskim w Wolsztynie w zakresie
utrzymania w nale¿ytym stanie zasobów mieszkaniowych
Gminy Wolsztyn,
- prowadzenie wspólnot mieszkaniowych,
- nadzór i opieka nad stanem technicznym budynków stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Wolsztyn,
- organizacja i wykonanie wszelkich robót konserwacyjnoremontowych budynków oraz koniecznych inwestycji,
- utrzymanie porz¹dku i czystoci w budynkach i ich otoczeniu,
- kontrola prawid³owoci u¿ytkowania mieszkañ i pomieszczeñ u¿ytkowych,
- polityka czynszowa.
ZGM dzia³a w formie zak³adu bud¿etowego. Siedziba
zak³adu mieci siê w Wolsztynie przy ul. Fabrycznej 13.

1. Strategia gospodarowania gminnym zasobem gruntów pod budownictwo mieszkaniowe.
Cel: Zwiêkszenie intensywnoci wykorzystania terenów.
Ustalenia:
1.1. Realizacja mieszkañ na terenach ju¿ rozdysponowanych na cele budownictwa mieszkaniowego wymaga stosowania procedur wymuszaj¹cych ich zagospodarowanie lub
wtórny obrót.
1.2. Zasad¹ stosowan¹ przy udostêpnianiu terenów, jest ich
wczeniejsze lub równoleg³e uzbrojenie w sieci komunalne.
Uwarunkowania:
A) Ewidencja gruntów stanowi¹cych w³asnoæ gminn¹ z okreleniem sposobu ich zagospodarowania wynikaj¹cego z
planu miejscowego zagospodarowania gminy oraz stopnia technicznego wyposa¿enia.
B) Opracowanie projektu zagospodarowania i podzia³u nieruchomoci dla terenu, na którym bêdzie realizowane budownictwo mieszkaniowe.
C) Stworzenie listy osób uprawnionych do korzystania z
preferencyjnych warunków sprzeda¿y terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Osob¹ uprawnion¹ jest wnioskodawca, którego miesiêczny dochód brutto na osobê we
wspólnym gospodarstwie domowym nie przekracza 150%
najni¿szej emerytury oraz osoba umieszczona na licie
przydzia³ów mieszkañ komunalnych.
D) Wykorzystanie tzw. luk budowlanych dla celów budownictwa mieszkaniowego, ze szczególnym uwzglêdnieniem
terenów bêd¹cych w³asnoci¹ gminy i przeznaczonych w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na
ten cel.
E) Wyznaczanie obszarów nastêpnych lokalizacji z dostosowaniem do prowadzonych prac w zakresie infrastruktury
gminnej.
2. Strategia powiêkszania zasobów mieszkaniowych
gminy.
Cel: Rozszerzenie mo¿liwoci i sposobów zaspokojenia
potrzeb mieszkaniowych ludnoci gminy.
2.1. Elementem zaspokajania potrzeb mieszkaniowych powinny byæ dzia³ania inwestycyjne zmierzaj¹ce do fizycznego
powiêkszania substancji mieszkaniowej gminy, czyli budownictwo mieszkaniowe, w tym szczególnie wielorodzinnego.
2.2. Budownictwo mieszkaniowe powinno zaspokajaæ potrzeby ludnoci gminy o ró¿nej sytuacji materialnej, dlatego
powinno uwzglêdniaæ:
- mieszkania dla ludzi niezamo¿nych, wymagaj¹ce pe³nej
pomocy gminy,
- mieszkania dla ludzi redniozamo¿nych, wymagaj¹ce aktywnej pomocy gminy,
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- mieszkania realizowane bez pomocy gminy.
Typy mieszkañ realizowane przez gminê:
a) lokale o czynszu socjalnym,
b) lokale o czynszu regulowanym,
c) lokale o czynszu wolnym.
Tworzenie lokali o czynszu socjalnym powinno byæ oparte
na wykorzystaniu istniej¹cych zasobów gminy, w tym szczególnie oficyn i strychów.
Wykaz lokali socjalnych  za³. nr 1 a.
Lokale o czynszu regulowanym - przy zasiedleniu tego
typu lokali powinny byæ stosowane nastêpuj¹ce zasady:
- lokale takie bêd¹ udostêpniane osobom, które spe³niaj¹
zasady wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy,
- prawa i obowi¹zki lokatorów oraz ochronê ich praw reguluje rozdzia³ 2 u.o.l.
Lokale o czynszu wolnym - w tym wypadku obowi¹zywaæ
powinna zasada:
- umowy najmu oparte o czynsz wolny podpisywane z
osobami, których dochody w przeliczeniu na cz³onka gospodarstwa domowego przekracza przeciêtne, wynagrodzenie.
Uwarunkowania:
A) Sporz¹dzanie danych identyfikacyjnych ka¿dego mieszkania wraz z zajmuj¹cym je gospodarstwem domowym.
B) Opracowanie kwestionariusza  wniosku dla osób ubiegaj¹cych siê o mieszkanie, okrelaj¹cego ich sytuacjê spo³eczn¹ i mieszkaniow¹ oraz sposoby i metody weryfikacji.
C) Okrelenie sposobów i metod weryfikacji z³o¿onych wniosków.

kalnych i us³ugowych, powiêkszenia standardu w/w zasobu i
stworzenie tym samym lepszych warunków zamieszkania
ludnoci.
W celu realizacji w/w ustaleñ niezbêdne jest spe³nienie
nastêpuj¹cych uwarunkowañ:
- finansowanie z bud¿etu gminy kosztów remontów kapitalnych i modernizacji,
- budynki, w których wiêkszoæ najemców nie godzi siê na
zwiêkszony w wyniku remontu kapitalnego lub modernizacji wymiar czynszu, nie powinny byæ modernizowane.
W zasiedlaniu zmodernizowanych budynków powinny obowi¹zywaæ nastêpuj¹ce zasady:
- jednorodnoæ zasiedlania (najem lub sprzeda¿),
- pierwszeñstwo w najmie powinno dotyczyæ rodzin, które
mieszka³y w budynkach przed modernizacj¹ i s¹ sk³onne
uiszczaæ podwy¿szony czynsz regulowany,
- pierwszeñstwo powinno dotyczyæ tak¿e rodzin, które mieszkaj¹ w zasobach gminnych i dotychczasowy lokal oddaj¹
do dyspozycji gminy, a jednoczenie spe³niaj¹ odpowiednie wymogi,
- mieszkania o powierzchni 80 m2 i wiêcej udostêpniane
powinny byæ najemcom drog¹ przetargow¹ z pierwszeñstwem dla rodzin, które oddaj¹ dotychczasowe mieszkanie
do dyspozycji gminy,
- sprzeda¿ wyodrêbnionych lokali mieszkalnych lub ca³ego
budynku mo¿liwa jest, gdy cena uzyskana w wyniku tej
transakcji pokryje co najmniej 100% kosztów poniesionych
na modernizacj¹,
- osoby, które oczekuj¹ na mieszkanie po remoncie odmówi³y dwukrotnie przyjêcia zaproponowanych lokali, powinny byæ skrelone z listy oczekuj¹cych.
ROZDZIA£ V

D) Ewidencja lokali w prywatnych domach czynszowych,
zamieszkiwanych na podstawie decyzji administracyjnych.
E) Opracowanie programu likwidacji substandardu mieszkaniowego.
F) Opracowanie Programu Inwestycyjnego Gminy Wolsztyn
w zakresie gospodarki mieszkaniowej na lata 2009  2015.
3. Strategia promocji prywatnej w³asnoci mieszkaniowej.
Cel: Promocja budownictwa mieszkaniowego.

Strategie finansowania mieszkalnictwa.
Cel: Dostosowanie warunków zamieszkiwania do indywidualnych preferencji i mo¿liwoci ekonomicznych rodzin.
Ustalenia:
1. Zakres i formy pomocy finansowej bezporedniej (bud¿et gminy) i poredniej (podatki lokalne) uzale¿nione powinny
byæ od przyjêtej hierarchizacji celów polityki mieszkaniowej.
2.

Z bud¿etu gminy finansowane mog¹ byæ:

- udostêpnianie terenów pod budownictwo w³asnociowe,
stosuj¹c ró¿ne formy zbycia takie, jak: przetarg ograniczony i przetarg nieograniczony.

- prace z zakresu remontów kapitalnych i modernizacji w
obrêbie w³asnoci gminnej,

4. Strategia modernizacji, renowacji i kapitalnych remontów.

- prace z zakresu niezbêdnych remontów g³ównych w budynkach wspólnot mieszkaniowych,

Cel: Poprawa standardu i stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy.

- przygotowanie techniczne terenów przeznaczonych pod
budownictwo mieszkaniowe,

Strategia ta dotyczy prac modernizacyjnych i renowacyjnych oraz kapitalnych remontów gminnego zasobu mieszkaniowego, maj¹cych na celu powiêkszenie iloci lokali miesz-

- budowa nowych mieszkañ na wynajem,
- dodatki mieszkaniowe.
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Pomoc porednia gminy powinna polegaæ na:

- stosowaniu procedur przetargu ograniczonego na zbycie
terenów budowlanych dla osób spe³niaj¹cych kryteria
przydzia³u lokalu,
- przeznaczeniu wp³ywów z lokali u¿ytkowych, czynszów
wolnych i komercyjnych oraz reklam umiejscowionych na
budynkach mieszkalnych bêd¹cych w³asnoci¹ gminy na
potrzeby remontowe,
- stopniowej ekonomizacji czynszów regulowanych,
- nieodp³atnym przejmowaniu zasobów zak³adów pracy po
analizie ekonomicznej wymaganych nak³adów.
4. Gmina w Uchwale Bud¿etowej ustala wysokoæ bezporedniej pomocy na realizacjê celów mieszkaniowych.
W ramach tej kwoty mo¿e zostaæ wyszczególniona wielkoæ rodków na remonty kapitalne i modernizacjê.
Pozosta³e rodki przeznaczone bêd¹ w corocznie ustalonej
kolejnoci wa¿noci na:
- budowê nowych mieszkañ,
- przygotowanie techniczne terenów pod budownictwo
mieszkaniowe,
ROZDZIA£ VI
Strategia pomocy mieszkaniowej.
Cel: Ochrona najubo¿szych gospodarstw domowych przed
konieczn¹ i po¿¹dan¹ ekonomizacj¹ zarz¹dzania zasobem
mieszkaniowym gminy.
Uwarunkowania:
A) Wszechstronne rozeznanie sytuacji materialnej najubo¿szych gospodarstw domowych w miecie.
B) Opracowanie i obiektywne stosowanie zasad przyznania
pomocy mieszkaniowej.
C) Wspó³praca w zakresie pomocy mieszkaniowej z miejskimi,
spo³ecznymi i kocielnymi orodkami pomocy spo³ecznej.
Propozycja zasad zaspakajania potrzeb mieszkaniowych
lokalnych spo³ecznoci.
- powiêkszenie zasobu mieszkaniowego, w którym zw³aszcza budownictwo lokali o czynszach regulowanych oraz
procesy bezinwestycyjnego poszerzania zasobów (adaptacja, nadbudów, rozbudów itp.) powinny mieæ znaczenie
priorytetowe,
- poprawa warunków zamieszkiwania poprzez likwidacjê
substandardów mieszkaniowych oraz zwiêkszenie rozmiarów prac modernizacyjno-remontowych z preferencjami w
zasiedleniu dla dotychczasowych lokatorów, którzy s¹
sk³onni p³aciæ podwy¿szony z tego tytu³u czynsz,
- zwiêkszenie efektywnoci zamieszkiwania z preferencj¹ dla
gospodarstw samodzielnie dostosowuj¹cych swoje warunki zamieszkiwania do stopnia zamo¿noci oraz tych,

które pozostawi¹ do dyspozycji gminy dotychczas zajmowane lokale,
- zwiêkszenie atrakcyjnoci w³asnoci mieszkaniowej poprzez preferencjê sprzeda¿y mieszkañ w wytypowanych
wspólnotach mieszkaniowych oraz promocjê wyznaczonych terenów budowlanych,
- kszta³towanie op³at czynszowych za najem uwzglêdniaj¹cych wartociowanie wielorodnych cech natury technicznej, zakresu i standardu wyposa¿enia, lokalizacji i otoczenia, z ochron¹ stawki bazowej, z promocj¹ dzia³añ zmierzaj¹cych do zmniejszania tzw. wydatku mieszkaniowego,
poprzez opomiarowanie mediów, energooszczêdnoæ budynków itp.,
- dostosowanie zasad gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy do stopnia zamo¿noci rodzin z poszerzeniem zakresu pomocy podmiotowej dla gospodarstw
domowych,
- objêcie ochron¹ lokatorów w prywatnych budynkach wielorodzinnych, którzy zamieszkuj¹ swoje lokale w oparciu o
decyzje administracyjne, poprzez pomoc poredni¹ udzielan¹ w³acicielom budynków.
Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych powinno uwzglêdniaæ nastêpuj¹c¹ ich hierarchizacjê:
- mieszkania socjalne udostêpniane przez gminê na czas
okrelony, gospodarstwom domowym, które przejciowo
znalaz³y siê w niedostatku,
- mieszkania o czynszu regulowanym opartym o ustawê o
najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych,
udostêpnianie w zasobie gminnym gospodarstwom domowym o rednich dochodach,
- mieszkania o czynszu wolnym, realizowanych w formie
spo³ecznego budownictwa czynszowego, udostêpnianie
powinny byæ gospodarstwom domowym, które mog¹
uiszczaæ czynsz ekonomiczny, lecz nie staæ ich na kupno
mieszkania na wolnym rynku,
- mieszkania o czynszu komercyjnym, o zwiêkszonej powierzchni i podwy¿szonym standardzie, z mo¿liwoci¹
urz¹dzania w nich pomieszczeñ potrzebnych do wykonywania zawodu, przeznaczone g³ównie dla ludzi reprezentuj¹cych tzw. wolne zawody,
- mieszkania spó³dzielcze udostêpniane na zasadach okrelonych indywidualnie przez cz³onków tworz¹cych spó³dzielnie, w których dominuj¹cym typem jest prawo w³asnociowe do lokalu,
- mieszkania prywatne we wspólnotach mieszkaniowych
oraz realizowane przez samych zainteresowanych i deweloperów.
Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych, które bêd¹ realizowane bezporednio przez gminê powinno uwzglêdniaæ:
-

listê osób oczekuj¹cych na mieszkanie,

listê osób oczekuj¹cych na przeprowadzenia indywidualnych prac remontowych.
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Postanowienia ogólne.

1.1. Mieszkaniowy zasób gminy tworz¹ lokale stanowi¹ce
w³asnoæ Gminy Wolsztyn. W sk³ad mieszkaniowego zasobu
Gminy Wolsztyn wchodz¹ lokale mieszkalne wynajmowane
na czas nieoznaczony i lokale socjalne.
1.2. Lokale mieszkalne stanowi¹ce mieszkaniowy zasób
gminy przeznaczone s¹ na:
- lokale socjalne w przypadku, gdy na gminie ci¹¿y obowi¹zek ich dostarczenia,
- na wynajem dla osób o niskich dochodach i znajduj¹cych
siê w trudnych warunkach mieszkaniowych,
1.3. Lokale mieszkalne, których powierzchnia u¿ytkowa
przekracza 80 m2 wynajmowane bêd¹ na zasadach czynszu
wolnego ustalonego w drodze przetargu nieograniczonego.
1.4. Lokale stanowi¹ce mieszkaniowy zasób gminy, z wyj¹tkiem lokali socjalnych wynajmuje siê na czas nieoznaczony.
1.5. Umowê najmu lokalu socjalnego zawiera siê na 1 rok z
mo¿liwoci¹ jej przed³u¿enia na nastêpny okres, je¿eli najemca
nadal znajduje siê w sytuacji uzasadniaj¹cej zwarcie takiej umowy.

- zakoñczy³y na podstawie odrêbnych przepisów nadbudowê, rozbudowê lub przebudowê pomieszczeñ niemieszkalnych w obiektach budowlanych stanowi¹cych w³asnoæ
gminy,
- przekazuj¹ dotychczas zajmowany lokal do dyspozycji
gminy w zamian za lokal dostarczony przez gminê,
- zamieszkuj¹ w budynku przeznaczonym do remontu kapitalnego,
- zamieszkuj¹ w budynku, które z uwagi na z³y stan techniczny zagra¿a bezpieczeñstwu ludzi lub mienia,
- utraci³y lokal w wyniku klêski ¿ywio³owej,
- zamieszkuj¹ w budynku usytuowanym na dzia³ce, która nie
jest przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe w obowi¹zuj¹cym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy,
- zamieszkuj¹ w lokalu, w którym na osobê przypada mniej
ni¿ 5 m2 ogólnej powierzchni pokoi lub zamieszkuj¹ w
lokalu uznanym za niezamieszkalny,
- opuci³ dom dziecka w zwi¹zku z osi¹gniêciem pe³noletnoci, a nie maj¹ mo¿liwoci powrotu do lokalu, w którym
poprzednio mieszka³y.

1.6. Umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony i na czas oznaczony zawiera siê z osobami, które
zamieszkuj¹ na terenie Gminy Wolsztyn.

2.2. Dochodem uprawniaj¹cym do zawarcia umowy najmu lokali na czas nieoznaczony jest redni miesiêczny dochód
na jedn¹ osobê w gospodarstwie domowym w okresie 6 mcy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku nieprzekraczaj¹cy
150 % najni¿szej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych i 100% w gospodarstwach wieloosobowych.

1.7. Wynajmuj¹cym lokale mieszkalne i socjalne jest Gmina
Wolsztyn reprezentowana przez Burmistrza Wolsztyna.

2.3. Pierwszeñstwo wynajmu lokalu socjalnego przys³uguje osobom, które:

1.8. Zawieranie umów najmu przez zarz¹dcê budynków
mieszkalnych nastêpuje wy³¹cznie na podstawie skierowania
wydanego przez organ reprezentuj¹cy w³aciciela tj. Burmistrza Wolsztyna.

- naby³y prawo do lokalu na podstawie orzeczenia s¹dowego,

1.9. Za dochód uprawniaj¹cy do przyznania lokalu na czas
nieoznaczony i lokalu socjalnego uwa¿a siê dochód w rozumieniu ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Dochód stanowi¹ wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania
oraz po odliczeniu sk³adek na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, okrelonych w
przepisach o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, chyba, ¿e
zosta³y ju¿ zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do
dochodu nie wlicza siê dodatków dla sierot zupe³nych, zasi³ków pielêgnacyjnych, zasi³ków okresowych z pomocy spo³ecznej, jednorazowych wiadczeñ pieniê¿nych i wiadczeñ w
naturze z pomocy spo³ecznej oraz dodatku mieszkaniowego.
1.10. Do dochodu, o którym mowa w pkt.1.9. zalicza siê
dochód uzyskiwany przez wnioskodawcê i cz³onków jego
rodziny zg³oszonych do wspólnego zamieszkiwania.
2. Kryteria wyboru osób, którym przys³uguje pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i
lokalu socjalnego.
2.1. Pierwszeñstwo wynajmu lokalu mieszkalnego w budynkach stanowi¹cych mieszkaniowy zasób gminy przys³uguje osobom, które:

- zamieszkuj¹ w lokalu, który zosta³ uznany za niemieszkalny,
- zamieszkuj¹ w budynku, który z uwagi na z³y stan techniczny zagra¿a bezpieczeñstwu ludzi lub mienia,
- utraci³y lokal w wyniku klêski ¿ywio³owej lub katastrofy
budowlanej,
- zamieszkuj¹ w budynku usytuowanym na dzia³ce, która nie
jest przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe w obowi¹zuj¹cym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy,
- nie maja tytu³u prawnego do lokalu mieszkalnego.
2.4. Dochodem uprawniaj¹cym do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego jest redni miesiêczny dochód na osobê
w gospodarstwie domowym w okresie 6 m-cy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku nieprzekraczaj¹cy 100% najni¿szej
emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 75% w gospodarstwie wieloosobowym,
3.

Zamiana lokali mieszkalnych.

3.1 Najemca mo¿e dokonaæ zmiany lokalu na inny lokal
mieszkalny wchodz¹cy w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy oraz zmiany na lokal znajduj¹cy siê w innych zasobach za
pisemn¹ zgod¹ wynajmuj¹cego.
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Nie zezwala siê na dokonanie zmiany, gdy w jej wyniku na
osobê bêdzie przypadaæ mniej ni¿ 5 m2 powierzchni ³¹cznej
pokoi lub, gdy zamiana jest sprzeczna z zasadami racjonalnego gospodarowania lokalami.
4. Tryb rozpatrywania i za³atwiania wniosków o najem
lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli spo³ecznej.
4.1. Wnioski (podania) o zawarcie umowy najmu lokalu
mieszkalnego mog¹ sk³adaæ osoby spe³niaj¹ce kryteria okrelone w rozdziale II niniejszych zasad wynajmowania lokali.
4.2. Wnioski, wraz z deklaracj¹ o dochodach wg wzoru
okrelonego w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów w sprawie
dodatków mieszkaniowych, nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Miejskim w Wolsztynie.
4.3. Wnioski rozpatrywane bêd¹ przez Burmistrza Miasta
Wolsztyna, po zasiêgniêciu opinii Komisji Mieszkaniowej Rady
Miejskiej w Wolsztynie.
4.4. Raz w roku sporz¹dzane bêd¹ i weryfikowane w
oparciu o kryteria okrelone w rozdziale II wykazu osób
uprawnionych do zawarcia:
- umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony,
- umowy najmu lokalu socjalnego.
4.5. Wykazy osób uprawnionych do lokali znajduj¹ siê w
Urzêdzie Miejskim w Wolsztynie, w Wydziale Rolnictwa i
Gospodarki Komunalnej.
5. W stosunku do osób, które pozosta³y w lokalu opuszczonym przez najemcê lub w lokalu, w którego najem nie
wst¹pi³ po mierci najemcy, stosuje siê zasady okrelone w
art. 691 Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16 z 1964 r., poz. 93 z
póniejszymi zmianami).
5.1. Umowa najmu z osobami wymienionymi w pkt 1
mo¿e byæ zawarta, je¿eli osoby te nie maj¹ mo¿liwoci samodzielnego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, a wielkoæ i
standard zajmowanego mieszkania odpowiada ich zdolnoci
finansowej.
5.2. W przypadkach, w których dochód osób zamieszkuj¹cych z najemc¹ do czasu ustania stosunku najmu nie pozwala
na wynajêcie tego lokalu, mog¹ one ubiegaæ siê o lokal
socjalny.
ROZDZIA£ VIII
Polityka Remontowa.
Celem polityki remontowej jest wytyczenie zasadniczych
kierunków w dziedzinie remontów mieszkaniowego zasobu
gminy, a tak¿e stworzenia ram dzia³alnoci dla Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej  jednostki odpowiedzialnej za stan
techniczny zasobów.

Zak³adany standard budynku.
1. Instalacja gazowa o potwierdzonej szczelnoci.
2. Sprawna instalacja odgromowa.
3. Elementy konstrukcji budynku bez zastrze¿eñ.
4. Elewacja bez ubytków tynków i ok³adzin.
5. Sprawna instalacja elektryczna przystosowana do aktualnych zwiêkszonych obci¹¿eñ sprzêtem AGD.
6. Sprawne przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne
(badanie kontrolne co rok).
7. Malowanie klatek schodowych nie rzadziej ni¿ co 10 lat.
8. Kompletne i zakonserwowane obróbki blacharskie i elementy odwodnienia dachów.
9. Sprawne zamki i domofony w wejciu g³ównym.
Zak³adane standardy lokalu mieszkalnego.
1. Sprawne i odpowiednie do kubatury lokalu ród³o ciep³a.
2. Sprawna wentylacja.
3. Sprawne stolarki okienne i drzwiowe.
4. Sprawna instalacja gazowa i elektryczna.
5. Wyposa¿enie lokalu w pomieszczenia sanitarne (WC i
³azienka)
Za³o¿enia programu remontowego przedstawiono w za³¹czniku nr 4.
Rozdzia³ IX
Podsumowanie
Przedstawiona w niniejszym opracowaniu polityka mieszkaniowa, bêd¹ca efektem wczeniejszych dowiadczeñ, stanowiæ ma podstawê do sformu³owania szczegó³owych kierunków dzia³añ Gminy Wolsztyn w tym zakresie.
Przewiduje siê, ¿e na bie¿¹co prowadzony bêdzie monitoring dotycz¹cy spraw zwi¹zanych z mieszkalnictwem, daj¹cy
podstawy do przeprowadzenia koniecznych udoskonaleñ.
W przypadku istotnych zmian w zakresie uwarunkowañ
prawnych i sytuacji ekonomicznej bêd¹ wprowadzone modyfikacje Polityki Mieszkaniowej Gminy Wolsztyn.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Wolsztyna.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
(-) Krzysztof Lisiewicz
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Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y nr XXXII/249/2009
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

ZASOBY MIESZKANIOWE GMINY WOLSZTYN
1.

Zasoby ogó³em.

- T³ok

1

1.1. Posesje mieszkaniowe w administracji ZGM.

- Wroniaw

12

Na terenie:

- Berzyny

22

- Wolsztyna

78

- Rudna

1

- Gocieszyna

2

- Powodowa

2

- Obry

1

- Wilcza

1

- Obry Nowej

2

- Starej D¹browy

6

- Karpicka

1

- Nia³ka Wielkiego

1

- Starego Widzimia

1

- wiêtna

3

- T³ok

1

- Wroniaw

2

- Berzyny

4

- Rudna

1

- Wilcza

1

- Powodowa

1

- Starej D¹browy

1

Razem posesji mieszkalnych

100

1.2. Posesje niemieszkalne w administracji ZGM.

- Wolsztyna

0

- Wsi

0

Posesji ogó³em:
2.

0
100

Zasoby mieszkaniowe.

2.2. Mieszkania w³asnociowe powsta³e z wykupienia
mieszkañ komunalnych.
Na terenie:
- Wolsztyna
- Wroniaw
Razem mieszkañ w³asnociowych

122
4
126

Razem mieszkañ w administracji Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej
756.
3.

Administrowanie zasobami mieszkaniowymi.

3.1. Podzia³ posesji wg sposobu zarz¹dzania.
Na terenie: Wolsztyna
-

Zarz¹d bezporedni ZGM:

46

-

Zarz¹d wspólnot mieszkaniowych:

31

-

Zarz¹d bezporedni ZGM:

-

Zarz¹d wspólnoty mieszkaniowej:

22
1

Ogó³em:
-

Zarz¹d bezporedni ZGM:

68

-

Zarz¹d wspólnot mieszkaniowych:

32

Posesji:

2.1. Mieszkania komunalne

100

3.2. Podzia³ mieszkañ wg sposobu zarz¹dzania.

Na terenie:
- Wolsztyna

630

Na terenie: Gminy

Na terenie:

Razem posesji niemieszkalnych

Razem mieszkañ komunalnych

543

- Gocieszyna

9

- Obry

5

- Obry Nowej

3

- Karpicka

4

- Nia³ka Wielkiego

4

- Starego Widzimia

8

- wiêtna

9

Na terenie: Wolsztyna
-

Zarz¹d bezporedni ZGM:

388

-

Zarz¹d poredni przez wspólnoty:

155

-

Zarz¹d mieszkaniami w³asnociowymi:

122

Ogó³em miasto:

665

Na terenie: Gminy
-

Zarz¹d bezporedni ZGM:

-

Zarz¹d poredni przez wspólnoty:

83
4
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756

Charakterystyka zasobów mieszkaniowych.

Drzyma³y 3

30

S³oneczna 4E

19

Przemys³owa 1

30

Budynki do 50 lat

4.1. Posesje wg iloci mieszkañ.
Do 10 mieszkañ:

105 mieszkañ co stanowi 16,66%

Przemys³owa 12

7

Przemys³owa 13

8

Miasto

61

Konopnickiej 8

8

Wie

22

Konopnickiej 12

11

¯eromskiego 2

8

Parkowa

3

Karpicko, Podgórna

4

Powy¿ej 10 mieszkañ:
Miasto

17

Wie Razem:

100

4.2. Mieszkania wg wielkoci posesji.
Do 10 mieszkañ:

91

16
422 mieszkania, co stanowi 66,98%

Budynki objête w wiêkszoci nadzorem konserwatorskim.
Razem mieszkañ komunalnych:

Powy¿ej 10 mieszkañ:
Miasto

343

Wie

-

Razem:

756

4.3. Wspólnoty mieszkaniowe wg wielkoci posesji.
Do 7 mieszkañ:
Miasto

13

Wie

-

Powy¿ej 7 mieszkañ:
Miasto

18

Wie

1

Razem wspólnot mieszkaniowych:

32

5. Charakterystyka mieszkañ komunalnych z uwzglêdnieniem okresu budowy.
44 mieszkañ co stanowi 7,00%

Kolejowa

22

Berzyna

22

5 Stycznia 67

Spokojna 23

322

Wie

Budynki do 25 lat

30

Budynki powy¿ej 50 lat

Miasto

Budynki do 5 lat

¯eromskiego 6

81 mieszkañ co stanowi 12,86 %
2

630.

6. Budynki z lokalami u¿ytkowymi  istotne dla gospodarki finansowej ZGM.
Poznañska 8

1

Poznañska 10

1

Poznañska 15

15

Rynek 2

1

Rynek 6

2

Rynek 8

1

Rynek 15

1

Rynek 19

1

Kocielna 8/1

2

Roberta Kocha 10

1

Roberta Kocha 22

2

Roberta Kocha 39

2

Roberta Kocha 41

1

Roberta Kocha 50

1

5 Stycznia 52

2

5 Stycznia 60

1
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Za³¹cznik nr 1 a
do Uchwa³y nr XXXII/249/2009
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

WYKAZ LOKALI SOCJALNYCH
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y nr XXXII/249/2009
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

BUDYNKI ZARZ¥DZANE POPRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
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Razem 32 wspólnoty obejmuj¹ce 277 mieszkañ, w tym sprzedanych 126, komunalnych 151.

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y nr XXXII/249/2009
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

KIERUNKI DZIA£AÑ POPRAWIAJ¥CYCH EFEKTYWNOÆ I EKONOMIKÊ ADMINISTROWANIA BUDYNKAMI ZARZ¥DZANYMI
POPRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE - PROGRAM PREFERENCYJNEJ SPRZEDA¯Y LOKALI
1. Budynki z lokalami mieszkalnymi do sprzeda¿y w
pierwszej kolejnoci.

- budynki, w których udzia³ w³asnoci komunalnej we wspó³w³asnoci nie pozwala na racjonaln¹ politykê remontow¹

Grupa I WM
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Grupa I WM obejmuje:
- 8 budynków mieszkalnych, co stanowi 8 % budynków
ogó³em,





0



























2. Budynki z lokalami mieszkalnymi wskazane do warunkowej sprzeda¿y.
Grupa II WM

- 13 mieszkañ komunalnych, co stanowi 21 % zasobów
komunalnych,

- z uwagi na rozpoczêt¹ sprzeda¿ mieszkañ w tych budynkach zosta³y utworzone wspólnoty mieszkaniowe

- 42 mieszkañ w³asnociowych, co stanowi 33,3 % ogó³u
mieszkañ w³asnociowych.

- wskazane jest zbywanie mieszkañ z zachowaniem zasady
zbywania wszystkich mieszkañ w danym budynku
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Grupa II WM obejmuje:

- 27 mieszkañ w³asnociowych, co stanowi 21,43 % zasobów mieszkaniowych,

- 13 budynków mieszkalnych, co stanowi 13 %,

3. Budynki z lokalami mieszkalnymi wskazane do sprzeda¿y.

- 59 mieszkania komunalne, co stanowi 9,36 % zasobów
mieszkaniowych,
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Grupa III WM obejmuje:

- 50 mieszkañ w³asnociowych, co stanowi 39,68% ogó³u
mieszkañ w³asnociowych.

- 6 budynków, co stanowi 6%,
- 52 mieszkañ komunalnych, co stanowi 8,25% zasobów
mieszkaniowych,

/










Grupa III WM.
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4. Budynki administrowane poprzez wspólnotê mieszkaniow¹ wykazane w zestawieniu budynków z lokalami u¿ytkowymi istotnymi dla polityki finansowej ZGM  sprzeda¿ mieszkañ niewskazana.
/





/
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5. Podstawy prawne zarz¹dzania wspólnotami mieszkaniowymi.
- Ustawa o w³asnoci lokali z 24 czerwca 1994 r. (Dz.U. Nr
85, poz. 388, zmiana w 1997 r. Dz.U. Nr 106 poz. 682).
- w budynkach do 10 wyodrêbnionych lokali obowi¹zuje tryb
tzn. ma³ej wspólnoty, stosuje siê przepisy Kodeksu cywilnego od art. 199 do art. 204 mówi¹ce o wspó³w³asnoci:
- art. 19 ustawy z 24 czerwca 1994 r.  obowi¹zuje tu
jednomylnoæ,
- art. 199 K.c. w zwi¹zku z art. 22 ust. 3 pkt. 2 ustawy z 24
czerwca 1994 r. - postêpowanie dotyczy budynków grupy
I WM i II WM z wyj¹tkiem Marcinkowskiego 8.


















- w budynkach powy¿ej 10 wyodrêbnionych lokali obowi¹zuje tryb tzw. du¿ej wspólnoty, decyzje podejmowane s¹
wiêkszoci¹ g³osów  art. 23 ust. 2 ustawy z dnia z 24
czerwca 1994 r.
6. Sprzeda¿ mieszkañ w budynkach komunalnych niewskazanych do sprzeda¿y powinna byæ mo¿liwa tylko pod
warunkiem zbycia ca³ego budynku  tworzenie nowych wspólnot ogranicza racjonalne gospodarowanie budynkami.
Ogó³em do sprzeda¿y wskazano:
27 budynków
124 mieszkania

27,00%
19,68% zasobów mieszkaniowych
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- wskazane budynki w wiêkszoci znajduj¹ siê poza stref¹
cis³ego nadzoru konserwatorskiego  pozwala to zachowaæ kontrolê nad prawid³ow¹ eksploatacj¹ budynków
centrum miasta.

- wskazane budynki zlokalizowane s¹ w wiêkszoci w rejonie ul. S³owackiego, Konopnickiej, Przemys³owej  pozwala to nadaæ indywidualny charakter tej czêci miasta,
- niezbêdnym rozwi¹zaniem jest ujednolicenie zasady naliczania udzia³ów od wielkoci mieszkania, a nie u³amkowo
od iloci mieszkañ.

Za³¹cznik nr 4
do Uchwa³y nr XXXII/249/2009
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

ZA£O¯ENIA PROGRAMU REMONTOWEGO NA LATA 2009-2015
Informacja o wykonaniu prac remontowych w latach 1999-2008.
Tabela nr 1: Budynki Wspólnot Mieszkaniowych z udzia³em Gminy Wolsztyn
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Tabela nr 2: Budynki komunalne w miecie
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Tabela nr 3: Budynki komunalne na terenach wiejskich
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Tabela nr 4: Budynki inne (zarz¹d bez zlecenia)



:
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* prace wykonane
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Legenda:











:














Poznañska 15

x zakres prac remontowych nie wystêpuje

-

Przemys³owa 1  1/3 powierzchni.

-

Poznañska 34  Zarz¹dzenie bez zlecenia

-

Ogrodowa 2

-

5 Stycznia 26

-

Marcinkowskiego 9

-

wiêtno, ul. Mickiewicza 2

-

Widzim Stary 22

-

Gajewskich 44

-

Poznañska 42

-

Wroniawy, ul. Wolsztyñska 2

-

Gajewskich 42



Budynki Komunalne  papa
-

Budynki komunalne  dachówka



Powodowo

N budynek nowy

2. Wykaz budynków z konieczn¹ wymian¹ pokryæ dachowych.




Wspólnoty Mieszkaniowe  dachówka
-

S³owackiego 10

-

Roberta Kocha 50

-

Wschowska 20

-

S³owackiego 3

-

Wroniawy, ul. Wolsztyñska 4

Podzia³u dokonano ze wzglêdu na pokrycie g³ównego
budynku mieszkalnego na posesji.
3.

Wykaz budynków z koniecznym remontem elewacji.

Budynki komunalne
-

Poznañska 10  opracowany projekt

-

Kocielna 8  opracowana ekspertyza techniczna
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-

Roberta Kocha 10

-

Poznañska 42

-

Konopnickiej 8

-

Poniatowskiego 6

-

Przemys³owa 12

-

£¹kowa 2

-

Przemys³owa 13

-

Drzyma³y 6

-

Wschowska 20

-

Drzyma³y 1

-

¯eromskiego 2

-

Bohaterów Bielnika 44

-

Rynek 15

-

5 Stycznia 66

Wspólnoty Mieszkaniowe

Wspólnoty Mieszkaniowe

-

Poznañska 8  opracowany projekt

-

S³owackiego 3

-

Roberta Kocha 50

-

S³owackiego 4

-

S³owackiego 5

-

S³owackiego 6

-

S³owackiego 7

-

S³owackiego 30

-

S³owackiego 31

-

S³owackiego 33

-

S³owackiego 34

4. Wykaz budynków z koniecznym remontem instalacji
odgromowej.
Budynki komunalne
-

Marcinkowskiego 9

-

Marcinkowskiego 7

-

Poniatowskiego 3

-

Ogrodowa 2

-

Poznañska 10

-

Poznañska 15

-

5 Stycznia 26

Wspólnoty Mieszkaniowe
-

Marcinkowskiego 8

-

Roberta Kocha 50

-

Poznañska 5

-

5 Stycznia 52

-

5 Stycznia 66

-

5 Stycznia 67

5. Wykaz budynków z koniecznoci¹ malowania klatek
schodowych.
Budynki komunalne
-

Poniatowskiego 6

-

Poznañska 10

-

wiêtno, Mickiewicza 18

-

wiêtno, Szkolna 1

-

wiêtno, Mickiewicza 2

-

Powodowo

6.

Wymiana stolarki okiennej stan na 25.XI.2008 r.

- Wniosków za³o¿onych -

338

- Wniosków zweryfikowanych w realizacji -

268

- Wnioski o zgodê na wymianê na koszt najemcy -

12

- Wnioski zrealizowane w ramach wymiany kompleksowej- 9
Pozosta³o do zweryfikowania 49 wniosków
Trwa realizacja wniosków z³o¿onych w 2006 roku.
Rocznie planuje siê wymieniaæ oko³o 70 okien.
7.

Przebudowa pieców.

Piece wymieniane s¹ na podstawie:
- Wniosków lokatorskich pozytywnie zweryfikowanych przez
komisjê techniczn¹.
- Zaleceñ pokontrolnych przegl¹du kominiarskiego.
- Weryfikacji kart budynków.
Plan zak³ada przebudowê 15-20 pieców rocznie.
8.

Instalacja gazowa.

Wymagana wymiana instalacji gazowej, skrêcanej na spawan¹, zosta³a zakoñczona.

