
UCHWAŁA Nr XV^08/2008
Rady Gminy Stara Błotnica

z dnia 29 kwietnia 2008 r.

w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym

zasobem gminy Stara Błotnica.

Na podstawie art. 18 ust. f pkt 1.5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. L oraz art. 42 ustawy z

dnia s marca !99Or, o Samorz4dzie gminnym( tekst jednolity Dz'U, z2007r, Nr 142,

poz. 1591 z późn. zrr.. oraz art.21 ust' 1 pkt 1 , ust. 2 z dnta 21 czerwca 2001r. o

óchronie p'i* lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu

cywilnego (Dz'U. Nr 21, pc:lz,266 z2OO5r. zpoźn' zm. Rada Gminy w Starej Błotnicy

uchwala co następuje:

s1.
Tworzy się mieszkaniowy zasÓb Gminy, w skład ktÓrego wchodz4 lokale mieszkalne

będqce własnoŚciq gminy.

s2
Przyjmuje się wielo1etni program gospodarowania mieszkaniowvm zasobem gmin1'

na iata f1a8-2}1'g o treści: Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym

zasobem gminy na lata 2008 - 2013-

Id:OZDZIAŁ PIERWSZY

Prognoza dotycz4ca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego

gminy w poszczegÓlnych latach

Mieszkaniowy zasób gminy Stara Błotnica składa się z loka1i mieszka1n}'ch. W skład

mieszkaniowego zasobu gminy Stara Btotnica wchodzq lokale połozone w

budynkach bęJ4cych własności4 gminy Stara Błotnica w miejscowościach:
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Nas tępu jes topn iowepogarszan ies tanu techn i c znegozasobumieszkan iowego
gminy Stara Błotnica.. Aby ploces ten nie postęp"orł,ał i. nie dochodziło do

c1ekapitali zacJt wattości nier.,.ho*os.i nalezy wykonać niezbędne remonty oIaZ

modernizacie'



a

RCZDZIAŁ DRUGI
Analiza potrzeb oraz remontÓw i modernizacji wynikających ze stanu

technicznego budynków i lokali oraz Źtódeł ich finansowania

Budynki mieszkaniowego zasobu gminy wyrnagaj4 remontów. Niezbędne jest

zapównienie sprawnego dzia|'ania istniej4cych urz4dzeń nalez4cych do rł'YPosazenia

loka1u lub bu-dynku' Plantrje się , ze głÓwnym źrodł.eln finansowania wydatkÓw

ponoszonych w poszczególnych latach na biez4ce utrzymanie i remonĘ zasobu

mieszkaniowego gminy będq wpływy Z Czynszow za lokale mieszkalne.

Zbudzetu gminy mog4 być finanso-Wane:
o RemontY kapitalne prowadzęce do odtworzenia wartości uzytkor,l'ej

p oszczegÓlnych eiementÓw budynkÓw, lokali mieszkalnych,

o Adaptacje lokali na cele socjalne.

Remonty i konserwacje wykonywane będ4 w oparciu o PrzePlowadzany komisyjnie

pr zegl4d techniczny stan budynków.

rROZDZIAŁ TRZECI
Planowana sprzedaz lokali - Zasady poliĘki czynszowej

Nie planuje się sprzed'azy 1oka1i mieszkalnych w kolejnych latach 2008 - 2073 .

Czynsz za 1 m 2 powierzchni uzytkowej lokali wchodzqcych w skład

miószkaniowego zasobu grniny ustala się na podstawie stawki bazowej za 1 rn 2

powierzchni uzytkowej z uwzględnieniem czynnikÓw obnizaj4cych i

p odwy zszaj 4cych stawkę.
i. wp'o* ad'za się następuj4ce czynnikt obntzaj4ce stawkę bazow4po 5 % zakazdy z

nich:

o Budynki połczone na pervferiach,
. Stan techniczn}' budynku (ponizej przeciętnej),

o Budynki bez c. o.

2. Ustala się następuj4ce czynniki ze stawk4 bazow4 100 % :

o Budynki połozone w centrum,
. Stan techniczny budynku (dobry )'

3. Miesięczna stawk a czynszu za 1oka1e socjalne za1. m2 powierzchni użytkowej nie

moze przekraczać 50 % bazowe1najntzszej stawki Czynszu za pozostałe lokale'

4. Stawka czy1iszu za 1. m2 powierzchni uzytkorłrej lokali nie moze przekroczyĆ w

ska1i roku 3 % wartości odtworzeniowej lokalu'

5' Podwyższenia Czynszu z wyjqtkiem opłat ntezaleznych od vr'łaściciela , nie moze

być dokonywane częściej niz co 6 miesięcy.

6. W czasie trwania stosunku najmu wynajmującv moze podwyzszyc stawkę

czynszj7,jeśli dokonat w iokalu ulepszeń majęcych wpływ na wysokośĆ czynszu'



7. Wynajmujqcy lokal moze podwyzszyĆ czynsz' wypo\ĄZtadaj4c dotychczasow4
wys ok ość CZy ns ̂ )' Z In|es|ęC Znym wy przed zeniem.

8. Jezeli lokator w zwłoce z zapł.at4 czynszu lub innych opłat za uzyw,anie lokalu co
najmniej za ttzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenta go na piśmie o
zarrtLarze wypowiedzenta stosunku prawnego r wyznaczenra dodatkowego
miesięcznego terminu do zapł'aty zaległych t btezqcych nalezności właściciel moze
wypowiedzieć stosunek prawny.

q Czlrnę'z najmu płacony 1est z gÓry do dnia 10 kaidego miesiqca. Najemca wnosi
w / w opłaty do kasy urzędu lub na wskazany ptzez niego rachunek.

RozDzIAŁ CZWARTY
0 Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wcho dzącymiw skład

mieszkaniowego zasobu gminy oraz żrÓdła finansowania gospodarki lokalowej
w kolejnych latach

Lokalami mieszkaniowymi zarz4dza WÓjt Gminy w oparciu o obowi4zujqce
plzePlsy oraz uchwałv Rady Gminy Nie przewiduje Się zmianv w zakresie
zar zqdzania mieszkaniowym zasobem gminy.

1. Prowadzenie remontów w latach 2008 -2073 będzie uzaleznione od
mozliwości finansowych gminy.

2. irodtem finansowania rł' zakresie kosztÓw biezacvch będzie czynsz oraz
środki z budzefu gminy.

s3.

Wykonanie uchu,ałv powleTza się Wójtowi Gmirry.

s4.

Uchwała wchodzi w zycie po upłylt'ie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Woj ewó dztw a Mazowieckiego.
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Krzyśztof Rokicinski


