
BU RIVI ISTSIZ
(iMINY I MIASTA

('zerw i r;nka-LeszczynY

Zarzqdzenie Nr4Zl18
Bu rmistrza G mi ny i Miasta Czenarion ka-Leszczyny

z dnia /Est5.nio2018 roku

w sprawie konsultacji projektu uchwaly w sprawie przyjgcia ,,Wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta
Czerwion ka-Leszczyny na lala 20'18-2022" .

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia B marca 1990r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. U.22017r., poz. 1875), art.5 ust.2 pkt 3 i4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.
22016r., po2.1817 zp62n. zm.), w zwiqzku z $ 3 i4 Uchwaly Nr 1X138/15 Rady
Miejskiej w Czenvionce-Leszczynach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie okre6lenia
szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq dzialalnoSci po2ytku publicznego
i organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz.U. z 2016r., po2.1817 z p62n. zm.) projekt6w akt6w prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczqcych dzialalno6ci statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj.
Slqskiego z 2015r., poz. 3888)

zarzqdzam, co nastgpuje :

sl
Przeprowadzii konsultacje, kt6rych przedmiotem jest przyjqcie projektu
uchwaty w sprawie przyjqcia,,Wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czenivionka-Leszczyny na lata
2018-2022".
Ustalid termin przeprowadzenia konsultacji od 18 stycznia 2018r.
do 24 stycznia 2018r.
Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozarzEdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego io wolontariacie
(t.j. Dz. U. 22016r. poz. 1817 z p62n. zm.).
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglaszai:
1) w formie pisemnej na adres: Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej

Czeruionka-Leszczyny, ul. Ligonia 5c, 44-238 Czerurionka-Leszczyny
(decyduje data wptywu do Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej),

2) poczlq elektronicznq na adres e-mail zgm@czenltrionka-leszczvnv. com.pl
3) za poSrednictwem faksu pod numerem 32 4311593.
Udzielanie wyja5nieh oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych
projektu uchwaly nale2y do kompetencji Dyrektora Zakladu Gospodarki
Mieszkaniowej.

s2

1. Projekt uchwaty, o kt6rej mowa w $ 1 ust.1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.

1.

2.

3.

4.

5.



Nieprzedstawienie przez w/w podmioty opinii w terminie okreSlonym w $ 1

ust.2 oznacza akceptacjg przedstawionego projektu uchwaty, o kt6rej mowa
w$1ust. 1.

s3

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione
Radzie Miejskiej.
Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust.1 Burmistrz zalqczy wlasne
stanowisko odno5nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4

Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej.

s5

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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2.
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Uchwala Nr........ /........., / 18
Rady Mieiskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia.................... 2018 roku

w sprawie ptzyj?cia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszcryny na lata 20'18-2022'

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt'15 ustawy z dnia 8 marca '1990 r. o samorzEdzie gminnym
(t1. z 2017r., Dz. U. poz. 1875) w zwiqzku z art. 21 ust. 'l pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o
ochronie praw lokatorow, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (\.22016t.,
Dz.U. poz. 16'10 ze zmianami),

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co nastepuie :

sl
PrzyjEd "Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta CzeMionka-
Leszczyny na lala 2018-2022" w bzmieniu stanowiecym zalecznik do niniejsze.i uchwaty.

s2

Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s3

Uchwala wchodzi w zycle po uplywie '14 dni od daty ogloszenia w Dzienniku UrzQdowym
Woiew6dztwa Slaskiego.
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WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA
MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY I MIASTA

CZERWIONKA.LESZCZYNY

NA LATA 2018-2022

llprowodzenie

Zgodnie z "UstawE o ochronie praw lokator6w, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
kodeksu cywilnego" z dnia2l czerwca 2001 roku (Dz. U. 2.2016 r., poz. 1610 z p62n. zm.), zwana
dalej "ustaw4", obowiqzkiem rady gminy jest uchwalenie "Wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy".



1. OCENA SYTUACJI MTESZKANIOWEJ W GMINIE CZERWIONKA-
LESZCZYNY

Jednym z najtrudniejszych zadan gminy jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych
czlonk6w wsp6lnoty samorz4dowej, w tym zapewnienie lokali socjalnych lub pomieszczeh
tymczasowych
dla os6b, kt6re sie do takich lokali kwalifikuj4

Niniejsze opracowanie ma przedstawil, zaloZenia i rozwi1zania, kt6re bEd4 ksztaltowai
politykg Gminy w okresie 2018-2022.

pRocNozA DoTycz4c| wIELKoscI onq,z STANU TECHNICZNEGO ZASOBU
MIESZKANIOWEGO GMINY W POSZCZEGOLNYCH LATACH, Z PODZIAI,EM
NA LOKALE SOCJALNE I POZOSTAI,E MIESZKANIA.

Gminnym zasobem mieszkaniowym administruj e ZahJad Gospodarki Mieszkaniowej
w C zerwio nce -Leszczynach.
Obecny stan zasob6w mieszkaniowych przedstawi a ponilsza tabela (stan na 3l .12-2016 r):

1. Zasoby mieszkaniowe gminy w budynkach komunalnych,
dministrow ilne p,rzez ZG]Nf.

2. Zasoby mieszkaniowe gminy w budynkach wsp6lnot mieszkaniowych,
administrowane przez ZG]$I

aomlnNtrowane
SUMA

Liczb a budynk6w mieszkalnych 140

Liczba lokali mieszkalnych 20t4

Liczba lokali socj alnych 160

Liczba lokali tymczasowych 1

nNtrowane
SUMA

Liczba budynk6w 105

Liczba lokal i mieszkalnych 2476

Liczba lokali mieszkalnych wlasnoSd os6b frzycznych 1728

Liczba lokali mieszkalnych wlasnoSd Gminy 748

3. Prognoza stanu wielkosci mieszkaniowego zasobu

201 8 20t9 2020 2021 2022

Liczba budynk6w
mieszkalnych

140 141 142 143 144

Liczba lokali
mieszkalnych w

1183 tt44 1ll7 1097 1077



budynkach
komunalnych

Liczba lokali w
budynkach Wsp6lnot

Mieszkaniolvych

780 799 806 806 806

Liczba lokali
socjalnych

173 224 232 242 252

Liczba lokali
tymczasowych

l5 15 15 15 l5

Razem liczba lokali 2t5t 2182 2170 2160 215

ZaloZeniazawarte w prognozie wielkoSci zasob6w mieszkaniolvych oparte sE na :

sprzeda?y lokal i mie szkalnych dotychczasowym naj emcom,

budowie nowych lokali socjalnych,
przebudowie i modernizacj i istniej 4cych budynk6w,

zmianie charakteru lokali mieszkalnych na socjalne.

Stan techniczny zasobu gminnego uzale2niony jest od okresu eksploatacji
i przeprowadzonych remont6w.

STRUKTURA BUDYNKoW GMINNYCH W ZALEZNOSCT OU ROKU BUDOWY.

MgkszoSd budynk6w stanowiEcych wlasnoS6 Gminy Czerwionka-Leszczyny to budynki
ponad stuletnie. Wi4ze sig to z koniecznoSci4 wydatkowania znacznych Srodk6w pienigznych

na remonty i modernizacjE. Szczeg6lnq uwagg nale?y zwrocic na budynki w Czerwionce tzw.

"familoki", kt6re bardzo czgsto s4 w bardzo zlym stanie technicznym, a stanowiE takhe wartoS6

architektoniczn1 i zabytkow4.

Wiek budynk6w Ilo56 budynk6w Udzial procentowy

Do 50 lat a
J 2

Od 51 do 100 lat 36 26

Powy2ej 100lat 101 72



2. ANALIZA POTRZEB ORAZ PLAN REMONTOW I MODERI\IZACJI
WYNIKAJ.TCYCH ZE STANU TECHNTCZNEGO BUDYNKOW I LOKALI,
ZPODZIALEM NA KOLEJNE LATA.

OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKOW:

Prognoza stanu technicznego oparta jest na zapewnieniu prawidlowego i bezpiecznego
uzytkowania budynk6w. Najbardziej kosztown4 i wymagan4 potrzeb4 jest wymiana pokry6
dachowych i montaz instalacji odgromowej.

. Plan remontow dac

LATA WYMIANA POKRYC DACHOWYCH
ORAZ ODGROM- iloS6 budynk6w

KOSZT (w zlotych)

201 8 l7 2.770.000

2019 15 2.190.000

2020 l3 2.000.000

202r 15 1.990.000

2022 13 1.880.000

2.Plan remont6w z planowanymi Srodkami finansowymi na poszczeg6lne zadania remontowe
w

Zakres prac 201 8 2019 2020 2021 2022

Roboty
dekarskie

2.815.000 2.240.000 2.050.000 2.040.000 1.960.000

Roboty
instalacyjne

485.000 470.000 470.000 470.000 470.000

Roboty
zduriskie

75.000 1.075.000 75.000 75.000 7s.000

Roboty
stolarskie

40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

Wymiana
okien i drzwi
do klatek

120.000 120.000 120.000 120.000 120.000

Remonty
i adaptacja
pustostan6w
i pomieszczeri
socjalnych

180.000 180.000 180.000 180.000 180.000



TWORZENIE NOWYCH LOKALI SOCJALNYCH.

Budynek przy ul. IloSd mieszkan Planowany termin zasiedlenia

Mlyriska 21 51 Marzec 2019 r.

Belkowska 9 8 Wiosna 2019 r.

Polna l lA t2 Jesieri 2021 r.

Kochanowskiego 9 40 Jesieri 2022 r.



3. PLANOWANA SPRZED A2'LOKALI W KOLEJNYCH LATACH.

Sprzedal lokali wchodz4cych w sklad mieszkaniowego zasobu Gminy odbywad sig bgdzie
w oparciu o obowi4zuj4ce przepisy ustawy o gospodarce nieruchomoSciami oraz wedlug zasad

okreSlonych odrgbnymi uchwalami Rady Miej skiej w Czerwio nce-Leszczynach.

Celem sprzeduly lokali z mieszkaniowego zasobu gminy bgdzie w szczeg6lnoSci:

- zr acj onalizowanie go spodarowania mie szkani owym zasobem gminy,

- obnizenie koszt6w utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy,

- pozyskanie Srodk6w na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy,

- pozyskanie Srodk6w na inwestycje mieszkaniowe gminy.

Obowi4zuj Ece zasady udzielania bonifikat przy sprzedaZy lokali mieszkalnych, w trakcie
funkcjonowania Programu, bEda podlegaly analizom i ocenom, a w razie potrzeby bgde
dokonywane zmiany.

Dzialania gminy maj4ce na celu poprawg i racjonalizacjg gospodarowania mieszkaniowym
zasobem nale?y ukierunkowac na sprzeduiL mieszkari komunalnych w budynkach istniej4cych
wsp6lnot mieszkaniolvych.

Gmina przy realizacji selektywnej sprzedaZy mieszkari bgdzie:

- realizowala proces wycofywania udzialu gminy z budynk6w wsp6lnot mieszkaniowych,
w szczegolnoSci w przypadkach, gdy w budynkach pozostaj4 pojedyricze lokale mieszkalne bgdEce
j"go wlasnoSci4. Gmina doprowadzi do osi4gnigcia tego celu m.in. w wyniku uprawnieri
wynikajqcych z art. 21 ust. 4 i 5 Ustawy, tj. z prawa zal.ohenia najemcy oferty nabycia lokalu
i z prawa wypowiedzenia umowy najmu w przypadku nieprzyjgcia oferty, z zastrzeheniem,
2e zapewni najemcy inny lokal zamienny.

- r ealizow ala sprzedul:.

a) lokali w budynkach kwalifikowanych jako tzw. male wp6lnoty mieszkaniowe (do 7 lokali
mieszkalnych), w kt6rych gospodarowanie nieruchomoSci4 jest ekonomicznie nieuzasadnione,
po wczeSniejszym wytypowaniu budynk6w do sprzedaZy w drodze zaru4dzenia Burmistrza,
kt6re wymagajq najwigkszych naklad6w finansowych na remont.

b) lokali w budynkach, w kt6rych z uwagi na zainteresowanie najemc6w nabyciem na wlasnoS6
oraz zlokalizowaniem w nich mieszkari powstalych w wyniku adaptacji strych6w uzasadnione jest
tworzenie nowych wsp6lnot mieszkaniolvych.

Sprzeda? lokali w budynkach z gminnego zasobu mieszkaniowego nastgpowad bgdzie
zgodnie z harmonogramem sprzeda|y okreSlonym w tabeli poniZej z uwzglgdnieniem okreSlonych
wyzej zasad.

Burmistrz moze odm6wii sprzedaly lokali w uzasadnionych przypadkach, w szczeg6lnoSci
w przypadku, gdy sprzeda? bgdzie sprzeczna z zasadarni wsp6lzycia spolecznego.

Gmina stworzy program zamiany mieszkari dla os6b zajmujacych lokale w budynkach
nie ujgtych w harmonogramie sprzedaly, na lokale gminne usytuowane w budynkach wsp6lnot
mieszkaniowych, kt6rych uzytkownicy nie s4 zainteresowani ich wykupem.



Harmonogram sprzeda2y mieszkaf w latach 2018-2022.

Lata Budynki

2018 ul. Miarki 2, ul. Dworcowa 7

20t9 ul. Dworcowa 3, Pl. Kopernika 4

2020 ul. Konopnickiej 3, ul. Poprzeczna2

202r ul. Orzeszkowej 3

2022 ul. Sienkiewicza3



4. ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ ORAZ WARUNKI OBNIZANIA
CZYNSZU

1. Polityka czynszowa Gminy Czerwionka-Leszczyny powinna zmierzac do takiego
ksztaltowania stawek czynszu aby wplywy pokrywaly koszty biez4cego utrzymania zasobu
mieszkaniowego w zadawalaj4cym stanie technicznym orz zapewni6 pozyskanie Srodk6w
na remonty lokali i budynk6w.

2. Wysoko5i czyns^t zalokale mieszkalne w gminnym zasobie mieszkaniowym jest ustalana
zarz1dzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, fia podstawie zasad polityki
czynszowej przyjgtych w wieloletnim programie gospodarowania gminnym zasobem
mieszkaniolvym.

3. Obecnie zgodnie z zarzqdzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
nr 58116 z dn. 11.02.2016 r. wysokoS6 stawki czynszu za lm2 powierzchni u2ytkowej
standardowego lokalu mieszkalnego w zasobie mieszkaniowym gminy, stanowi4cej podstawg
do naliczania zindywidualizowanej stawki czynszu, uwzglgdniaj4cej czynniki podwyzszaj4ce
lub obnizaj4ce wartoS6 uZytkow4 lokalu wynosi 2,85 zllm2 (maksymalna stawka czynszu
wynikaj4ca z Obwieszczenia Wojewody Sl4skiego dotycz4cego wska2nikaprzeliczeniowego kosztu
odtworzenia I m2 powierzchni u2ytkowej budynk6w mieszkalnych wynosi 8,82 zllm2).

4. Czynniki podwyzszaj4ce stawkg czynszu:
. polozenie budynku,

. polozenie lokalu w budynku - kondygnacja,

. polozenie lokalu w budynku - strona nasloneczniona,

' wyposazenie budynku i lokalu w nastgpujqce urz4dzenia techniczne i instalacje:

- lazienka wyposaZona w wanng lub pryszni c oraz ubikacja w mieszkaniu,

- centralne o grzewanie sieciowe z podl4czonymi grzej nikami,

- instalacj a gazow a z mozliwos ciq p o dlqczenia urzEdzeri odbiorczych,

- instalacja cieplej wody dostarczanej zzewnqtrz,

. og6lny stantechniczny budynku,

' budynki po pelnej termomodernizacji, wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania.

5. CzynnikiobniZajEcewartoS6uzytkow4lokalu:

. lokal bez instalaji wodno-kanalizacyjnej,

. lokal z ubikacj4 poza budynkiem.

6. W okresie obowi4zywania programu powinna jak najszybciej nast4pi6 podwyzka stawek

czynszowych, najlepiej w okresach 2-letnich np. 2019 i 2021 r., kt6ra spowoduje
uaktualnienie czynszu w stosunku do ponoszonychprzez gming koszt6w utrzymania zasobu
mieszkaniowego.

7. W sytuacji, gdy stawka czynsz:u za I m2 powierzchni uZy.tkowej standardowego lokalu
mieszkalnego przekroczy 2o/o wartoSci odtworzeniowej I m2 powierzchni u2l.tkowej
budynk6w mieszkalnych, gmina przystapi do dzialari majqcych na celu pomoc osobom
zyjqcym w niedostatku (zgodnie z UchwalE nr X/l13/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach z dn 22.06.2011r)



5. SPOSOB I ZASADY ZAP(Z4DZANIA LOKALAMI I BUDYNKAMI
WCHODZ|CYMI W SKLAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY
ORAZ PRZEWIDYWANE ZMIANY W ZAKRESIE ZARZADZANIA.

Zasobem mieszkaniowym Gminy Czerwionka-Leszczyny zarz4dzajednostka organizacyjna
gminy zorganizowania w formie samorz4dowego zakladu bud2etowego - Zaklad Gospodarki
Mieszkaniowej.

Do gl6wny ch zadan statutowych Zakladu naleZy :

l. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokalami uzytkowymi i innymi
nieruchomoSciami uzytecznoSci publicznej, stanowi4cymi wlasno66 Gminy i Miasta
C zerwi o nk a-L e szczy ny .

2. Sporz4dzanie kalkulacji dla ustalenia stawki bazowej czynszv regulowanego dla pozostalych

lokali mieszkalnych.

3. Prowadzenie ksi4zek obiekt6w budowlanych i dokonywanie przegl4d6w technicznych

dla administrowanych obiekt6w.

4. Przygotowywanie i przeprowadzanie przetarg6w na roboty remontowe, inwestycje, uslugi

i zakupy ujgte w planie rzeczowo-frnansowym na dany rok.

5. Prowadzenie zadan inwestycyjnych, remont6w kapitalnych i biez4cych oraz uslug

zwi4zany ch z vtrzymaniem w nale2ytym stanie uzytkowanych obiektow.

6. Prowadzenie dokumentacji technicznej i inwentaryzacyjnej uZytkowanychbudynk6w.

l. Prowadzenie akt dla poszczeg6lnych lokali mieszkalnych, ewidencji lokali uzytkowych

i garaly, rejestr6w kartotek, najemc6w lokali mieszkalnych i uzytkolvych oraz wlaScicieli lokali
mieszkalnych.

8. Przygotowywanie i przeprowadzanie przetarg6w dotyczqcych oddawania w najem lokali

uzytkowych.

g. Przygotowywanie i zawieranie um6w o najem lokali mieszkalnych i uZytkovvych.

10. Prowadzenie spraw ubezpieczeri Srodk6w trwalych i nietrwalych.

11. Wsp6lpraca z Osrodkiem Pomocy Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach w zakresie

dodatk6w mieszkaniolvych i pomocy finansowej dla os6b zamieszkuj4cych w lokalach nalezEcych

do zasobu mieszkaniowego gminy.

12. Wyznaczanie spraw zwiEzanych z zarz4dzaniem kryzysowym.

13. Inne zadaniaprzekazanych do realizacji przez Burmistrza Gminy i Miasta.

Zasady administrowania lokalami z zasobu mieszkaniowego gminy sq zgodne

z wytycznymi zawartymi w Ustawie o ochronie praw lokator6w, mieszkaniowym zasobie gminy

i o zmianie kodeksu cywilnego oraz wewngtrznych regulaminach i zarzqdzeniach wydawanych
przez Burmistrza Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny.

W okresie obowiEzywania "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy", nie s4 przewidywane zmiany w zakresie zarzydzania. Jednostk4 zarzqdzajqcq

pozostanie Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej .



6. FINANSE

Lpoond, FINANSowANTA GospoDARKr MIESZKANIowEJ w KoLEJNycH
LATACH.

Podstawowe Zrodla finansowania gospodarki gminnego zasobu mieszkaniowego to:
. czynsze z lokali mieszkalnych,
. czynsze z lokali uzytkowych,
. oplaty zamediaod najemc6w lokali mieszkalnych,
. odsetki od nieterminowych wplat,
. koszty s4dowe zaplaconeb4d2 wyegzekwowane,
. dotacje zbudhetu Gminy (przedmiotowe lub celowe).

Dodatkowymi zewngtr zny mi 2r o dlami finansowani a go spodarki mieszkaniowej mo g4 by6 :

. Bank Gospodarstwa Krajowego,

. IJrzEd Marszalkowki RPO Wojew6dztwa Sl4skiego,

. Sl4ski Wojew6dzki Konserwator Zabyk6w,

. Wojew6dzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

wYSoKoSc wyuarKow w KoLEJNycH LATACH, z poDZrAr,EM NA Koszry
BlF-it4cFJ EKSPLoATACJI, Koszry REMoNTow oRAZ Koszry MoDERNIZACJI
LOKALI I BUDYNKOW WCHODZACYCH W SKLAD MIESZKANTOWEGO ZASOBU
GMINY, KOSZTY ZAF.Z4DU NIERUCHOMOSCIAMI WSP6LNYMI, KT6RYCH
GMINA JEST JEDNYM ZE WSPOLWLASCICIELI A TAKZE wYDATKI
INWESTYCYJNE

Planowane naklady na koszty bieZ4cej eksploatacji, koszty remont6w budynkt6w i lokali w
latach 2018-2022 w zlotych):
Wyszczeg6lnienie 2018 2019 2020 2021 2022

Koszty bie24cej
eksploatacji
wraz z mediami

7.981.000,00 9.417.000,00 I1.112.000,00 13.112.000,00 15.473.000,00

Koszty
remont6w

4.482.000,00 5.289.000,00 6.241.000,00 7.364.000,00 8.690.000,00

Koszty zarz1du 1.780.000,00 2.100.000,00 2.480.000,00 2.926.000,00 3.452.000,00

Planowane
wydatki
inwestycyjne

6.353.000,00 7.497.000,00 8.846.000,00 1.0438.000,00 12.317.000,00

RAZEM 20.596.000,00 24.303.000,00 28.679.000,00 33.840.000,00 39.932.000,00



7, OPIS INNYCH DZIAT,AN MAJACYCH NA CELU POPRAW4
WYKORZYSTANTA I RACJONALIZACJF, GOSPODAROWANIA
MIE SZKANIOWYM ZA SOBEM GMINY CZE RWIONKA.LE,SZCZYNY.

D4zEc do poprawy wykorzystania zasob6w mieszkaniolvych w okresie obowipywania
Programu bed4 podejmowane dzialania w zakresie:

1. Dalszej systematycznej weryfikacji zawartych um6w najmu.

2. Przeprowadzenia zamiany lokali mieszkalnych w celu likwidacji r62nic pomigdzy
powierzchnia lokali mieszkalnych zajmowanych przez lokator6w zasob6w komunalnych, iloSci4
os6b tam zarnieszkalych a dochodami gospodarstwa domowego.

3. Zmni€lszenie liczby dluznik6w i listy potencjalnych os6b oczekuj4cych na lokale socjalne
poprzez skuteczn4 windykacj g nalezno5ci czynszowych.

4. Zwigkszaniasprzeda|y mieszkari w juz istniej4cych wsp6lnotach mieszkaniowych.

5. Pozyskiwania Srodk6w finansowania budownictwa komunalnego i socjalnego
z dostgpnych na rynku instrument6w finansowych.

6. Remont6w kapitalnych budynk6w - w takiej sytuacji najemca otrzyma lokal zastgpczy
na okres remontu a jeZeli powr6t do lokalu nie jest moZliwy najemca otrzyma nowy lokal zgodnie
zUchwal1 Rady Miejskiej nr X/ll3/ll z dn22.06.2011 r. ( $ 24, pkt. 3 ).
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