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UCHWAŁA NR XXIII/185/2012
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prószków
na lata 2013 – 2018
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.), Rada
Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prószków na lata
2013 – 2018. Wieloletni Program stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy
ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Prószkowie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Klaudia Lakwa
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Załącznik
do Uchwały Nr XXIII/185/2012
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM
GMINY PRÓSZKÓW NA LATA 2013 -2018.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prószków na lata 2013 – 2018,
określa prognozę wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne, analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji
wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata, planowaną sprzedaż lokali
w kolejnych latach, zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu, sposób i zasady zarządzania
lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany
w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach, źródła finansowania gospodarki
mieszkaniowej w kolejnych latach, wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej
eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, także wydatki inwestycyjne, niezbędny zakres zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali,
planowana sprzedaż lokali.
Rozdział 2
Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Prószków
w poszczególnych latach z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne
§ 2.1. Zasób mieszkaniowy Gminy wg stanu na dzień 30 września 2012 roku wynosi 46 lokali mieszkalnych, w tym 0 lokali socjalnych. Średnia powierzchnia użytkowa komunalnego lokalu mieszkalnego wynosi
ok. 54 metrów kwadratowych. Na lata 2013-2018 przewiduje się zmianę zasobu mieszkaniowego Gminy Prószków. Stan ten będzie się zmniejszał od stanu wyjściowego 46 lokali w 2012 roku do 41 lokali w 2018 roku.
ROK
2012-09-30
Stan wyjściowy
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Lokale mieszkalne
ilość

Lokale socjalne
ilość

46

0

46
45
44
43
42
41

1
1
2
2
2
2

W odniesieniu do lokali socjalnych planuje się posiadanie w 2013-2014 – 1 lokalu, a w latach 2015 – 2018 –
2 lokali.
2. Prognoza stanu technicznego zasobu mieszkaniowego dla gminy Prószków:
a) stan techniczny lokali wchodzących w skład zasobu będzie kształtował się następująco:
Rok

Lokale mieszkalne- stan techniczny w %

Lokale socjalne- stan techniczny w %

2012-09-30
Stan wyjściowy

65% zły
20% średni
15% dobry

-
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60% zły
25% średni
15% dobry
50% zły
25% średni
25% dobry
40% zły
30% średni
30% dobry
30% zły
40% średni
30% dobry
25% zły
35% średni
40% dobry
20% zły
40% średni
40% dobry
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100% zły

100% zły

100% średni

100% średni

100% średni

100% średni

b) stopień wyposażenia mieszkań w podstawowe instalacje i urządzenia:
L.p.
1.
2.
3.
4.

Inst. Wod.-kan
W.C.
łazienki
Centralne ogrz.

2013
95%
90%
95%
25%

2014
100%
100%
100%
25%

2015
100%
100%
100%
20%

2016
100%
100%
100%
20%

2017
100%
100%
100%
20%

2018
100%
100%
100%
20%

c) struktura wiekowa budynków:
Wybudowane do 1940 roku
Wybudowane w latach 1941 - 1950
Wybudowane w latach 1951 - 1960
Wybudowane w latach 1961 - 1970
Wybudowane w latach 1971 i powyżej

95%
0%
5%
0%
0%

3. Zmniejszenie ilości zasobów mieszkaniowych gminy jest wynikiem prowadzonej sprzedaży mieszkań.
W okresie objętym programem gmina nie przewiduje budowy mieszkań komunalnych.
Rozdział 3
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji
wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, podziałem na kolejne lata
§ 3.1. Analiza potrzeb:
a) potrzeby finansowe w zakresie remontów i modernizacji:
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Razem:

37 000,00 zł
220 000,00 zł
230 000,00 zł
170 000,00 zł
152 000,00 zł
110 000,00 zł
919 000,00 zł
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b) potrzeby remontowo - modernizacyjne w zakresie rzeczowym:

Remonty dekarskie
Roboty ogólnobudowlane
Roboty stolarskie

Plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali
w ujęciu finansowym
2013
2014
2015
2016
2017
2018
23 000
200 000
50 000
10 000
100 000
100 000
20 000
30 000
10 000
37 000
-

Instalacja elektryczna
Roboty malarskie
Inne roboty
Ogółem w tyś. złotych

14 000
37 000

Zakres
i modernizacja

220 000

190 000
230 000

10 000
170 000

15 000
152 000

110 000
110 000

2. Plan remontów i modernizacji:
Rok Obiekt
1.Lokale mieszkalne przy
ul. Młyńskiej 17 w Prószkowie
2. lokal mieszkalny przy
2013 ul. Młyńskiej 19 w Prószkowie
3. lokale mieszkalne przy
ul. Zawadzkiego 15 w Prószkowie
4. Lokal mieszkalny przy
ul. Zawadzkiego 23 w Prószkowie
1.Lokale mieszkalne przy
ul. Korfantego 1 w Prószkowie
2014
2. lokale mieszkalne przy
ul. Szkolnej 14 w Przysieczy
1. lokale mieszkalne przy
ul. Opolskiej 7 w Jaśkowicach
2015
2. lokale mieszkalne przy
ul. Korfantego 1 w Prószkowie
1. lokal mieszkalny przy
ul. Młyńskiej 19 w Prószkowie

Remont - R
Modernizacja - M
R

Zakres remontów i modernizacji- Koszt robót
prace jakie należy wykonać
- wymiana rynien i kominów
15 000,00 zł

R

- wykonanie drenażu

7 000,00 zł

R

- wymiana drzwi

7 000,00 zł

R

- ankrowanie budynku i wymiana 8 000,00 zł
rynien
- remont dachu i instalacji komi- 200 000,00zł
nowej
- wymiana okien
20 000,00 zł

R
R
R

- odwodnienie z osuszeniem,
- wymiana okien i drzwi,
- remont werandy

60 000,00 zł
30 000,00 zł
10 000,00 zł

R

- odwodnienie z osuszeniem

130 000,00 zł

R

- wymiana rynien i kominów,
remont dachu,
- wymiana okien,
- odnowienie elewacji,
- wykonanie drenażu

50 000,00 zł

70 000,00 zł

R

- odwodnienie i ocieplenie
budynku
- wymiana okien i drzwi

R

- wymiana okien i drzwi

30 000,00 zł

R

- wymiana instalacji elektrycznej,
- ocieplenie budynku
- odnowienie i pomalowanie elewacji
- pomalowanie elewacji

15 000,00 zł
100 000,00 zł
50 000,00 zł

2016
2. lokale mieszkalne przy
ul. Młyńskiej 17 w Prószkowie
3. lokale mieszkalne przy
ul. Szkolnej 14 w Przysieczy
1.lokal mieszkalny przy ul. Zawadzkiego 23 w Prószkowie
2. lokale mieszkalne przy
2017
ul. Korfantego 1 w Prószkowie
3. lokale mieszkalne przy
ul. Opolskiej 7 w Jaśkowicach
1. lokale mieszkalne przy
ul. Szkolnej 14 w Przysieczy
2018
2. lokale mieszkalne przy
ul. Opolskiej 7 w Jaśkowicach

R
R

R
R

10 000,00 zł
30 000,00 zł
10 000,00 zł

7 000,00 zł

60 000,00 zł
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Rozdział 4
Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych w latach 2013 – 2018
§ 4.1. Sprzedaż mieszkań komunalnych w Gminie realizowana jest w oparciu o uchwałę Rady Gminy Prószków z dnia 18 lutego 2002 roku Nr XXXVIII/338/2002 i uchwałę zmieniającą tą uchwałę z 27 grudnia
2002 roku Nr III/27/2002 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność
Gminy, udzielania bonifikat oraz stawki oprocentowania. Lokale są zbywane aktualnym najemcom na zasadach
preferencyjnych, zachęcających do całkowitego wykupu mieszkań w poszczególnych budynkach – czyli
do pełnej prywatyzacji.
2. W kolejnych latach przewiduje się sprzedaż lokali, według poniższej tabeli:
Stan na 30.09 2012 roku
2013
2014
2015
2016
2017
2018

46 lokali mieszkalnych
0 lokali mieszkalnych
1 lokal mieszkalny
1 lokal mieszkalny
1 lokal mieszkalny
1 lokal mieszkalny
1 lokal mieszkalny

Rozdział 5
Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu
§ 5.1. Ustala się następujące rodzaje czynszów:
a) za lokale mieszkalne,
b) za lokale socjalne.
2. Ustalenie i zmiana stawek czynszu będzie się odbywać na zasadach określonych w art. 7 i 8a ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.).
3. Ustala się następujące czynniki obniżające stawkę:
a) położenie lokalu w budynku:
- parter o 5%
b) wyposażenie lokalu w urządzenia i instalacje:
- brak centralnego ogrzewania o 10%
- brak urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych o 5 %
4. Czynniki obniżające stawki czynszu nie dotyczą czynszu za lokale socjalne.
5. Stawka czynszu za lokale socjalne stanowi połowę stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.
6. W czasie trwania stosunku najmu wynajmujący może podwyższyć stawkę czynszu, jeżeli dokonał w lokalu ulepszeń podnoszących standard lokalu mających wpływ na wysokość czynszu.
W przypadku uszczuplenia wyposażenia technicznego w przyczyn leżących po stronie wynajmującego,
czynsz najmu zmniejsza się zgodnie z czynnikami umniejszającymi.
7. W przypadku gdy najemca jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności Zarządca podejmuje działania zgodnie z zapisami ustawy o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U z 2005 r. Nr 31, poz. 266
ze zm.).
8. Stawka bazowa czynszu w Gminie Prószków od 1.10 2007 roku wynosi 3,10 zł za 1 m2 powierzchni
użytkowej lokalu
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9. Prognoza stawki czynszu na lata 2013 - 2018 w zł za 1 m2:
Rok
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Stawka bazowa czynszu
3,25
3,40
3,55
3,70
3,88
4,05

10. Zasady obniżania czynszu.
Obniżki czynszu naliczonego wg obowiązujących stawek stosuje się zgodnie z § 6 Uchwały Nr XXXI/
246/2005 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prószków.
Rozdział 6
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Prószków oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy
w latach 2013-2018
§ 6.1. Zarząd lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prószków sprawowany jest przez jednoosobową spółkę Gminy Prószków – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Prószkowie oraz TURHAND- RET Sp. z o.o. w Opolu na podstawie zawartych umów z Gminą
Prószków.
2. Zarządzanie budynkami wspólnot mieszkaniowych odbywa się na podstawie uchwał podjętych przez
Wspólnoty Mieszkaniowe oraz ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (j.t. Dz. U z 2000 r.
Nr 80, poz. 903).
3. W umowie zawartej z zarządcą, w szczególności należy ustalić zasady:
a) prawidłowego używania przedmiotu zarządu zgodnie z przeznaczeniem,
b) utrzymywania przedmiotu zarządu w stanie nie pogorszonym przy uwzględnieniu stopnia normalnego zużycia, a w szczególności zobowiązują się do dokonywania niezbędnych napraw, remontów i konserwacji wynikających z bieżącej eksploatacji przedmiotu zarządu, przy uwzględnieniu normalnego z nich korzystania,
c) przestrzegania zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prószków uchwalonym przez Radę
Miejską,
d) ponoszenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone z winy zarządcy w przedmiocie zarządu,
e) współpracy z właściwymi przedmiotowo Wydziałami Urzędu Miejskiego w Prószkowie w zakresie gospodarki lokalami, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji ludności.
4. W latach 2013-2018 nie przewiduje się zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy.
Rozdział 7
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2013-2018
§ 7.1. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2013-2018 są przychody z tytułu czynszów najmu.
2. W przypadku zaistnienia takiej konieczności Rada Miejska może przeznaczyć na finansowanie gospodarki mieszkaniowej dodatkowe środki budżetu gminy.
3. Planuje się uzyskanie przychodów z tytułu czynszów najmu:
L.p.
1.

Przychody
Czynsze za najem
Ogółem przychody:

2013
95 000
95 000

2014
99 000
99 000

2015
100 000
100 000

2016
103 000
103 000

2017
106 000
106 000

2018
109 000
109 000
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4. Planowane dodatkowe środki:
L.p.
1.
Konieczne nakłady
2.
Przychody z czynszu
3.
Dodatkowe środki z budżetu gminy

2013
84 000
95 000
-

2014
266 000
99 000
167 000

2015
275 000
100 000
175 000

2016
213 000
103 000
110000

2017
194 000
106 000
88 000

2018
152 000
109 000
43 000

Rozdział 8
Wysokość wydatków w kolejnych latach 2013 – 2018, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji,
koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi,
których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne
§ 8.1. Planowane wydatki w kolejnych latach:
2013
Planowane wydatki ogółem,
w tym:
1.koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi
2.koszty remontów
oraz modernizacji lokali i budynków
3. wydatki inwestycyjne
4. koszty bieżącej eksploatacji

2014

2015

2016

2017

2018

84 000 266 000 275 000 213 000 194 000 152 000
25 000 24 000

23 000

22 000

21 000

21 000

37 000 220 000 230 000 170 000 152 000 110 000
22 000 22 000

22 000

21 000

21 000

21 000

Rozdział 9
Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania
i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
§ 9.1. W celu poprawy wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
zamierza się:
a) utrzymanie wartości mieszkań przez ich remonty i wyposażenie w dodatkowe urządzenia - § 3 wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prószków na lata 2013 – 2018,
b) zamiany lokali pomiędzy dotychczasowymi najemcami.
2. Nie przewiduje się zamian lokali w związku z prowadzonymi remontami budynków i lokali. Remonty
lokali będą wykonywane bez przekwaterowywania najemców. W trakcie planowanych remontów budynków
nie zajdzie konieczność wykwaterowania najemców.
3. Sprzedaż lokali mieszkalnych będzie realizowana zgodnie z § 4 wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Prószków na lata 2013 – 2018.

