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ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 
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Radnej Rady Miasta Gliwice 

Tre…æ: 

Pani Katarzyna Kuczyńska-Budka 
Radna Rady Miasta Gliwice 

W odpowiedzi na Pani zapytanie w sprawie nr BR.0003.367.2021 z dnia 24.11.2021 r., dotycz•ce zakresu 
prac, które oznaczaj• "remont kapitalny" informujê, —e remont kapitalny budynku obejmuje m.in. wymianê 
zniszczonych, zu—ytych lub uszkodzonych czê…ci wymiennych budynku (np. instalacje, stolarka, balustrady), 
naprawê czê…ci niewymiennych (elementy konstrukcyjne: …ciany, stropy, dach), a czêsto równie— 
modernizacjê obiektu. 
Oznacza to, —e w zale—no…ci od potrzeb remontowych, okre…lonych na podstawie inwentaryzacji, ró—ne 
elementy budynku, w ramach jednego projektu, podlegaj• remontowi w jednym czasie. Najczê…ciej w ramach 
remontu kapitalnego wykonywane s• remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, remonty klatek 
schodowych oraz przewodów kominowych i dachów. 
Dodatkowo, budynki nieocieplone, nieposiadaj•ce łazienek oraz ekologicznego –ródła ogrzewania s• 
równocze…nie modernizowane (ulepszane). Wykonanie łazienek oraz instalacja ekologicznego –ródła 
ogrzewania powoduj• podniesienie standardu mieszkania, co skutkuje wzrostem stawki bazowej czynszu. 
Przypominam, —e zgodnie z zał•cznikiem do uchwały Rady Miasta Gliwice Nr III/326/2016 z dnia 4 lutego 
2016 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Gliwice na lata 
2016-2025, jak równie— z zał•cznikiem do uchwały Rady Miasta Gliwice Nr XXXI/652/2021 z dnia 18 listopada 
2021 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Gliwice na lata 
2021-2025 stawka bazowa czynszu za najem lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta Gliwice podwy—szana jest 
o 50% w przypadku lokali poło—onych w budynkach wybudowanych po 2000 roku lub w budynkach po 
kapitalnym remoncie. Powołane wy—ej przepisy nie okre…laj• w jakim czasie po wykonaniu kapitalnego 
remontu przestaje siê stosowaæ omawiany czynnik powoduj•cy podwy—szenie stawki bazowej czynszu. 
Zaznaczyæ nale—y, i— po wykonaniu remontu kapitalnego w budynkach bêd•cych  pustostanami,  adresy 
usytuowanych w nich lokali s• umieszczone na listach mieszkań do zasiedlenia, a osoby ubiegaj•ce siê o ich 
najem s• informowane o wysoko…ci stawki czynszu, która bêdzie obowi•zywaæ. Osoby podpisuj•ce umowê 
najmu na czas nieoznaczony, maj• wiêc jasno okre…lone zasady odpłatno…ci za lokal. 

Z powa—aniem 
Aleksandra Wysocka 
Zastêpca Prezydenta Miasta Gliwice 
(podpisano elektronicznie) 
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