
0 DQvK
PROJEKT W Q
N ~r ]'§OI'€Sp0I1d€I1G_]l‘.‘sQ]D* \~/ C'>1'=-1~~,{‘-"1

a S§ai<z‘r»;:1rEz? *?'!11!€= 17 >"@‘7':r’ ‘““'i*?3$.
I Z?

_. 0 0 UCHWALANR .................. .. ,5 2
VP" RADY MIASTA GLIWICE

Q. ._~_\ E? -_...»..; 1. '5 JF

L

4;“,-;w,,_,._..a

D)

_<=~=~r---'\="-"““"

UM- ~':2':;:.:;;;;.::;;:;:.::;'.::::;:;:.:::.;:::;;:;'..'.::;:;;1:1‘l Z dnia .................. .. 2021 I‘.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Gli 'wlce na lata
2021-2025

Na podstawie art 18 ust 2pkt15i art 40. . . ust. 1 i2 pkt 3, an. 41 ust. 1 iart. 42 ustawy zdnia 8 marca
1990 roku 0 samorzadzie gminnym (t j Dz U z 2020 r. . . . . poz. 713 zpéin. zm.) oraz
art. 21 ust. 1 pkt 1 iust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 kr0 u oochronie praw lokatoréw, mieszkaniowym
zasobie gminy io zmianie Kodeksu '1cywi nego (t.j. Dz. U. 22020 r. poz.6l1 zpéin. zm.), na wniosek
Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastgpujez

§1. Przyjaé wieloletni program gospodarowania mi k 'esz amowym zasobem Miasta Gliwice na lata 2021-
2025 stanowiacy zaiacznik nr 1 do niniejszej uchwaiy.

§ 2. Traci moc uchwaia nr XIII/326/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Gliwice na lata 2016-2025.

§ 3. Wykonanie uchwaiy powierza sig Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 4. Uchwaia podlega ogioszeniu w Dzienniku Urzgdowym Wojewédztwa §laskiego i wchodzi w iycie po
upiywie 14 dni od dnia jej ogioszenia.
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Zaiacznik do Uchwaiy Nr .................. ..

Rady Miasta Gliwice
z dnia.................. ..2021 r.

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM MIASTA
GLIWICE NA LATA 2021-2025

Rozdzial 1
Postanowienia ogélne

§1. 1.Uchwa1a niniejsza okreéla wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta
Gliwice na lata 2021-2025.

2. Celem programu jest okresilenie podstawowych kierunkéw dzialania Miasta Gliwice w gospodarowaniu
zasobem mieszkaniowym.

R0zdzia12
Prognoza dotyczqca wielkoéci oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego

§ 2. Wielkoéé oraz prognoza zasobu mieszkaniowego

1. Mieszkaniowy zaséb objaty wieloletnim programem tworza lokale mieszkalne poioione wbudynkach
stanowiacych w caioéci wiasnoéé Miasta Gliwice oraz lokale mieszkalne p010Z0ne w budynkach stanowiacych
wspéiwiasnoéé Miasta Gliwice i innych podmiotéw.

2. Zaséb mieszkaniowy Miasta Gliwice wediug stanu na dziefi 31.12.2020 r. stanowi 11 334 lokale
mieszkalne 0 iacznej powierzchni uzytkowej 551 394,73 m2 b<-;dace w zarzadzie ZBM I TBS Sp. z 0.0., ZBM I1
TBS Sp. 2 0.0.

3. Iloéé uméw najmu socjalnego lokali mieszkalnych na dziefi 31.12.2020 r. wynosi 1 14.
4. Prognoza wielkoéci mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice na lata 2021-2025.

Rok I Stan zasobu mieszkaniowego (szt.) ‘ w tym najem socjalny lokali
mieszkalnych (szt.)2021 | 11034 112

2022 10 772 109
2023 10 458 105
2024 10 197 103
2025 9 935 99

5. Prognozowane wielkoéci maja wyiacznie charakter szacunkowy. Ustalone plany zwia,zane
zwykwaterowaniem zbudynkéw podlegajacych rozbiérce oraz sprzedaiy lokali mieszkalnych (sytuacja
zmniejszajaca zaséb mieszkaniowy Miasta Gliwice), jak réwniei zwiazane z budowa budynkéw komunalnych,
przebudowa lokali uiytkowych na lokale mieszkalne (sytuacja zwigkszajaca zaséb mieszkaniowy Miasta
Gliwice) moga odbiegaé od zaloieri.

§ 3. Stan techniczny

1. Czynnikami majacymi istotny wplyw na stan techniczny budynkéw stanowiacych zaséb Miasta Gliwice
sa m.in.: wiek budynku, rodzaj zabudowy, rodzaj konstrukcji budynku, rodzaj pokrycia dachowego, sposéb
podpiwniczenia, sposéb utrzymania budynku, sposéb uiytkowania przez mieszkaficéw.

2. Stan techniczny budynkéw oceniany jest na podstawie analizy wpiséw wksiaikach obiektéw oraz
dokonywanych przegladéw.

3. Liczbe; budynkéw odpowiadajaca poszczegélnym przedziaiom wiekovvym przedstawia poniisza tabelaz
Lata bud0wy| 001945 | 1946-1980 I 1981-2000 I p0 2000 Ibrak danych | 0g6l€I11
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Liczba
budynkéw ~ 345 ‘ 62 ‘ 4 ‘ 12 ‘ 7 ‘ 430

4. Prognoza stanu technicznego komunalnych zas0b0w mieszkaniowych w latach 2021-2025.

Rok
Z

H .. b d k, Stan techniczny Stan techniczny } Stan techniczny I Stan techniczny
1y bardzo z1y

2021
Osc u yn Ow dobry dostateczny

422 215 144 51 12
2022 418 47 10
2023 415 224 44 10
2024 412 227 42 9
2025 410

I
230 ‘ 40 8

5. Prognoza stanu technicznego lokali przeznaczonych do najmu socjalnego.

Rok Iloéé lokali ogéiem Stan techniczny Stan techniczny Stan techniczny

2021 112
lokali dobry lokali zadowalajacy lokali z1y

82 20 10
2022 109 79 20 10
2023 105 78 20 7
2024 103 78 20 5
2025 99 76 18 5

6. Prognoza stanu technicznego pozostalych lokali mieszkalnych.

Rok Iloéé lokali 0g01em Stan techniczny Stan techniczny Stan techniczny
lokali dobry lokali zadowalagcy lokali z1y

2021 ll 034 6 500 4 234 300
2022 10 772 6 600 3 872 300
2023 10 458 6 700 3 458 300
2024 10 197 6 800 3 097 300
2025 9 935 6 900 2 735 300

Dobry - lokal nie wymaga remontu, wymagajedynie drobnych napraw,
Zadowalajqcy - lokal wymaga remontéw w okresie 10 lat (m.in. wymiana stolarki okiennej, drzwiowej,

wymiana instalacji elektrycznej),
Zly - lokal wymaga kompleksowego remontu.
7. Standard i wyposaienie lokali, stan na dzien 31.12.2020 r.

Standard budynku 1 11<>§¢ lokali 1 Udzm % W St°s““k“ d° °a*°§°izasobu
Wyposazenie budynku:

w kana1izacj_¢ sanitarn 11122 98%
w centralne ogrzewanie

w centralnie ciep1a, wod
4 636
1 245

41%
11%

w instalacj¢_gaz0w 8 628 76%
w1azienk¢ z wc w mieszkaniu 6 444 57%

tylko wc w mieszkaniu | 1 507 13%

§ 4. Okreélenie potrzeb mieszkaniowych

1.Wielk0§é potrzeb mieszkaniowych wyznaczaja ustawowe obowiazki Miasta Gliwice oraz liczba
zioionych wnioskéw dotyczacych przydzielenia mieszkania. Podstawowym zadaniem Miasta Gliwice jest
tworzenie warunkéw do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspélnoty samorzadowej oraz zapewnienie
lokali do najmu socjalnego ilokali zamiennych, atakie zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw
domowych 0 niskich dochodach.

2. Prognozowany zakres potrzeb mieszkaniovvych.
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Ilosé wnioskow szt.
Zakres p°"Zeb 2021 2022 2023 2024 2025

Lokale zamienne
(wykwaterowania) 40 40 40 40 40

Lokale dla osob
pozostajacych w 420 400 390 380 380

niedostatku
Lokale

przeznaczone do 1 170 1120 1070 1020 970
najmu socjalnego

Lokale do remontu 600 550 500 500 500
3. W zwiazku z tzw. ,,ruchem ludnosci” - tj. eksmisje, zgony, wyprowadzenie sic; najemcy, ok010 315 lokali

mieszkalnych rocznie przeznacza sit; na realizacje potrzeb mieszkaniowych.
4. Ponadto w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych Miasto Gliwice planuje komunalne budownictwo

mieszkaniowe. Na lata 2021 - 2025 planowana jest budowa 252 lokali mieszkalnych.

R0zdzia13
Analiza potrzeb oraz plan remontéw 1 modernizacji wynikajqcy ze stanu technicznego budynkéw i lokali,

z podzialem na kolejne lata

§ 5. Zestawienie potrzeb remontowych i modernizacyjnych

1. Zestawienie potrzeb remontowych uwzglodnia priorytety przyjote dla uzyskania poprawy stanu
technicznego zasobu mieszkaniowego, podniesienia standardu warunkéw mieszkaniowych oraz cele okreslone
wUcl1wa1e Nr V/36/1/2017 Sejmiku Wojewédztwa Slaskiego zdnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie
wprowadzenia na obszarze wojewodztwa slaskiego ograniczen wzakresie eksploatacji instalacji, w ktorych
nastgpuje spalanie paliw.

2. Zakres prac remontowych wykonywany wbudynkach bodqcych w1asnoscia Miasta Gliwice to m.in.:
tennomodemizacja budynkow, modernizacja systeméw grzewczych, remonty dekarsko-blacharskie poiaczone
z dobudowa lub remontami przewodow kominowych, roboty zwiazane z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej, remonty wolnych lokali mieszkalnych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach
i budynkach gminnych, wymiana instalacji elektrycznej, wodociagowo-kanalizacyjnej i gazowej.

3. Poniisza tabela przedstawia zestawienie potrzeb remontowych na lata 2021-2025.

R0dza' otrzeb remontowych (zl)
Rok Modernizacje [LP Roboty remontowe w budynkach komunalnych
2021 49 000 000 10 000 000
2022 48 000 000 9 500 000
2023 47 000 000 9 000 000
2024 46 000 000 8 500 000
2025 | 45 000 000 ( 8 000 000

4. Zak1ada sio, Ze koszty remontow budynkow komunalnych oraz udzial Miasta Gliwice wkosztach
utrzymania czosci wspolnych wbudynkach wspolnot mieszkaniowych pozostana na tym samym poziomie
w kolejnych latach.

5. Zakiada sie; mozliwosé finansowania kosztow remontow zasobu komunalnego z budzetu Miasta Gliwice
na pozio1nie ok. 45 000 000 z11"ocznie.

6. Prognoza nakiadow finansovvych na realizacje; robot remontowych budynkow komunalnych na lata 2021-
2025.

Naklady remontowe zl
Rok Modernizacje | Roboty remontowe w budynkach komunalnych
2021 41 500 000 2 000 000
2022 ( 42 000 000 ' 2 500 000
2023 45 000 000 | 2 700 000
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2024 43 000 000 2 300 000
2025 ' 40 000 000 ' 2 200 000

7. Prognoza udziaiu Miasta Gliwice w nakiadach remontowych w budynkach wspolnot mieszkaniowych.
Rok I Fundusz remontowy w budynkach wspélnot mieszkaniowych (zl)
2021 17 400 000
2022 ' 17 000 000
2023 17 000 000
2024 17 000 000
2025 17 000 000

Rozdzial 4
Planowana sprzedai lokali w poszczegélnych latach

§6. 1. Sprzedai komunalnych lokali mieszkalnych bodzie podporzadkowana dziaianiom zmierzajacym do
racjonalnego gospodarowania mieszkaniowy1n zasobem Miasta Gliwice.

2. Kontynuowany bqdzie proces zbywania udziaiu Miasta Gliwice w budynkach wspolnot mieszkaniowych,
a w szczegolnosci, gdy w budynkach pozostana pojedyncze lokale mieszkalne bodace jego wiasnoscia.

3. Realizowany bqdzie proces sprzedazy lokali mieszkalnych w nieruchomosciach, w ktorych zaliczki na
koszt eksploatacji ifundusz remontowy wplacane przez Miasto Gliwice na wspolnote; mieszkaniowa
przewyzszaja wplywy uzyskiwane 2 czynszow.

4. Szczegoiowe zasady sprzedazy lokali mieszkalnych reguluje odrc-;bna uchwaia.
5. Prognoza sprzedazy lokali mieszkalnych w latach 2021-2025.

Sprzedaz lokali
Rok 2021 2022 I 2023 | 2024 | 2025

mieszkalnych szt. 260 260 I 250 I 250 ‘ 250

R0zdzia15
Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniiania czynszu

§ 7. 1. Ustala sio nastopujace rodzaje czynszu za lokale wchodzace w skiad mieszkaniowego zasobu Miasta
Gliwice:

a) czynsz najmu za lokale mieszkalne,
b) czynsz za najem socjalny.

2. Wysokosé stawki czynszowej za lokale mieszkalne naleiace do zasobu Miasta Gliwice z wyiaczeniem
przypadkéw okreslonych w§ 7ust. 1, pkt b ustala sic; na podstawie stawki bazowej czynszu za 1m2
powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych zuwzglodnieniem czynnikow obnizajacych ipodwyzszajacych
wartosé uiytkowa lokalu.

3. Ustala si<-; nastopujace czynniki wpiywajace na wysokosé czynszu najmu:

Wysokosé obniiki
L.p. Czynnik powodujqcy obniienie stawki bazowej czynszu (% stawki bazowej

czynszu)
. brak wody w lokalu 10,_1

brak w.c. w lokalu 5E”
. brak w.c. w budynku 10DJ

brak Iazienki 10P
5 wspolne mieszkanie - gdy lokatorzy korzystaja wspolnie z innych 10

' _p0mieszczefi: kuchni, przedpokoju, Iazienki, w.c.
6. lokal usytuowany w suterenie 5
7. stan techniczny budynku lub lokalu wymagajacy wykwaterowania 15
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Wysokosé podwyiki
L.p. Czynnik powodujqcy podwyiszenie stawki bazowej czynszu (% stawki bazowej

czynszu)
1. lokal wyposazony w centralne ogrzewanie 5
2. lokal wyposaiony w instalacjg centralnie ciep1ej wody 5
3. lokal w budynku jednorodzinnym 60
4 lokal w budynku wybudowanym po 2000 roku lub w budynku po 50

' kapitalnym remoncie
5. lokal w budynku dwurodzinnym 20
6 c.o. etaZowe wykonane na koszt wiasciciela lokalu i konserwowane przez 15

' zarzadce;
7. budynek wyposaiony w windo dla mieszkan od I Q:-;tra 5

lokal mieszkalny mieszczacy sic; w budynku poioionym w obre;bie ulic
8. Dolnych Wa10w - numery parzyste i Gérnych Waiow - numery 3

nieparzyste tzw. Starowka
4. Stawka czynszu po uwzglodnieniu wszystkich obnizek wysokosci czynszu 0 ktorej mowa w § 7 nie moie

byé mniejsza niz 50 % stawki bazowej czynszu.
5. Obniienie stawki bazowej ze wzglgdu na 21y stan techniczny budynku nastopuje od czasu umieszczenia

najemcy na liécie wykwaterowan lub podjqciu decyzji przez Wynajmujqcego dotyczacej wykwaterowania
najemcy na czas trwania remontu lokalu.

6. Do czynszu za najem socjalny nie maja zastosowania czynniki wplywajace na wysokosé czynszu.

§ 8. 1. Dokonywanie zmian w wysokosci czynszu najmu moze nastapié w czasie trwania umowy najmu
w przypadku gdy:

a) zwiokszy sic‘; wartosé uzytkowa lokalu wskutek ulepszen dokonanych przez Wynajmujacego,
b) zmniejszy sin; wartosé uzytkowa lokalu wskutek zmniejszenia si¢ wyposaienia technicznego budynku,

pogorszenia sig stanu technicznego budynku lub lokalu lub ujawnienia sig wad ograniczajacych przydatnosé
lokalu.
2. Podstawa dokonania zmian w wysokosci czynszu z przyczyn opisanych w § 8 ust. 1, pkt ai b powinien

byé protok01 potwierdzajacy fakty uzasadniajace podwyikc; lub obnizko czynszu.
3. Dokonanie przez najemcc; ulepszen lokalu mieszkalnego na jego koszt za zgoda Wynajmujacego ina

podstawie pisemnej umowy okreslajacej sposob rozliczen nie powoduje wzrostu wysokosci czynszu najmu.

Rozdzial 6
Sposéb i zasady zarzqdzania lokalami i budynkami wchodzqcymi w sklad zasobu mieszkaniowego

Miasta Gliwice oraz przewidywane zmiany w zakresie zarzqdzania zasobem mieszkaniowym w latach
kolejnych

§ 9. 1. Zarzadzanie nieruchomosciami polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynnosci majacych
na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomoscia, a w szczegolnosciz

a) w1as'ciwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomosci,
b) bezpieczenstwa uiytkowania i w1asciwej eksploatacji nieruchomosci,
c) w1asciwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisow prawa energetycznego,
d) biezace administrowanie nieruchomoscia,
e) utrzymanie nieruchomosci w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem,
I) uzasadnione inwestowanie w nieruchomosé.

2. Do zadan zarzadcy nieruchomosci wzakresie czynnosci zwiazanych zzarzadzaniem zasobem
komunalnym nalezy m.in.:
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a) prowadzenie spraw remontowych, a takze nadzor nad ich realizacja,
b) prowadzenie postepowan 0 udzielanie zamowien publicznych i zawieranie umow z wykonawcami,

c) prowadzenie 0bs1ugi technicznej, eksploatacyjnej i finansowej zasobu komunalnego,
d) windykacje naleinosci gminnych dotyczacych zarzadzanego zasobu oraz prowadzenie spraw 0 eksmisje.

3. W latach 2021-2025 planuje sie utrzymanie dotychczasowego sposobu izasad zarzadzania
nieruchomosciami oraz nie przewiduje sie zmian w tym zakresie.

I Rozdzial 7
Zrédla finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach

§ 10. Koszty gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Gliwice beda finansowane 2 nastepujacych
irodeiz

1. Srodki wewnetrzne: srodki uzyskiwane zwp1yw0w zmajatku wlasnego Miasta Gliwice, wtym m.in.
zczynszu za najem lokali mieszkalnych iuiytkowych, odszkodowan za bezumowne korzystanie zlokali,
srodki z budzetu Miasta.

2. Srodki zewnetrzne wspierajace sfere mieszkalnictwa w tym m.in. dotacje z budietu pafistwa na tworzenie
lokali przeznaczonych do najmu socjalnego, preferencyjne kredyty przewidziane dla mieszkalnictwa
w ustawach realizujacych polityke mieszkaniowa, premie na dzia1ania tennomodemizacyjne, érodki unijne na
poprawe efektywnosci energetycznej budynkow mieszkalnych w ramach POIiS oraz inne srodki ze irodei
zewnetrznych.

R0zdzia18
Wysokoéé kosztéw w kolejnych latach, z podzialem na koszty bieiqcej eksploatacji, koszty remontéw

oraz koszty modernizacji lokali i budynkéw wchodzqcych w sklad zasobu mieszkaniowego, koszty
zarzqdu nieruchomosciami wspélnymi, ktérych Miasto Gliwice jest jednym ze wspélwlaécicieli, a takie

koszty inwestycyjne

§ 11.

FunduszRok Koszty Naklady na
zarzqdzania remonty i

zasobem Miasta, modernizacje
w tym koszty

bieiqcej
eksploatacji (zl)

(Z1)

Inwestycje (Z1) Koszty zarzadu
nieruchomosciami

wspélnymi (zl)
remontowy we
wspélnotach

mieszkaniowych
(ll)

2021 21 800 000 43 500 000 14 000 000 10 900 000 17 400 000
2022 22 000 000 44 500 000 20 000 000 10 800 000 17 000 000
2023 22 200 000 47 700 000 20 000 000 10 700 000 17 000 000
2024 22 400 000 45 300 000 20 000 000 10 600 000 17 000 000
2025 22 600 000 42 200 000 20 000 000 10 500 000 17 000 000

Rozdzial 9
Pozostale dzialania majqce na celu poprawe wykorzystania i racjonalizacje gospodarowania zasobem

mieszkaniowym

§12. W celu poprawy wykorzystania iracjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta
Gliwice planuje sie:

1. Pozyskiwanie srodkow zewnetrznych na budownictwo komunalne i termomodernizacje zasobu
mieszkaniowego.

2. Podejmowanie dzia1an na rzecz ograniczenia irodei ,,11iskiej emisji” poprzez wymiane ,,sta13/ch” piecow,
istniejacych w zasobie mieszkaniowym, przy1aczenie budynkow do sieci cieplowniczej badi zmiane sposobu
ogrzewania na gazowe oraz poprawe efektywnosci energetycznej budynkéw poprzez ich termomodemizacje.
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3. Kontynuacje aktualizacji bazy danych o stanie mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice, poiaczonej
z welyfikacja umow najmu, w celu ustalenia wyposazenia lokali, w tym urzadzen i instalacji, ustalenia liczby
osob faktycznie korzystajacych z lokali oraz wypowiadanie umow najmu najemcom, ktorzy maja zaspokojone
potrzeby mieszkaniowe.

4. Kontynuowanie skutecznej windykacji naleznosci ztytuiu czynszu najmu iodszkodowania za
bezumowne korzystanie z lokali - nawiazywanie bezposredniego kontaktu znajemcami majacymi problemy
zterminowym regulowaniem opiat za zajmowany lokal, wcelu udzielenia informacji omoiliwosci
skorzystania z dostepnych form pomocy.

5. Dazenie do zniesienia wspéiwiasnosci w nieruchomosciach wspolnot mieszkaniowych poprzez zbywanie
lokali bedacych w1asnoscia Miasta Gliwice na rzecz najemcow lub w drodze przetargu.

6. Dazenie do uregulowania stanéw prawnych nieruchomosci — postepowania sadowe ozasiedzenie,
0 stwierdzenie nabycia spadku, o zniesienie wsp01w1asnosci.

7. Podnoszenie standardow mieszkaniowych, poprzez m.in. dobudowywanie iazienek, likwidacje wspolnych
wc.

8. Podejmowanie dzia1an zmierzajacych do przystosowania budynkow do potrzeb osob
z niepeinosprawnoscia.

9. Wykorzystanie istniejacych zasobow lokalowych do osiagania celow pomocy spoiecznej (piecza
zastepcza, mieszkania chronione, rodzinne domy dziecka).

10. Realizowanie dziaian zwiazanych zzapewnieniem mozliwosci prawidiowego funkcjonowania
budynk0_w wspolnot mieszkaniowych poprzez sprzedai lub oddawanie wuzytkowanie wieczyste gruntow
Miasta Gliwice /dziaiki funkcjonalne/.

11. Wy1aczenie zeksploatacji budynkow wziym stanie technicznym, ktorych remont jest ekonomicznie
nieuzasadniony i przeznaczenie budynkow do sprzedazy lub rozbiorki.
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Uzasadnienie

Uchwalanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem g1niny jest ustawovvym
obowiazkiem Rady Miasta wynikajqcym z art. 21 ust. 1 pkt 1 Ustawy 0 ochronie praw Iokatorow,
mieszkaniowym zasobie gminy io zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. Z2020 r. poz. 611 zpoin. zm.).
Program ten powinien byé opracowany na co najmniej pieé lat i obejmowaé w szczegolnoéciz

1) prognoze dotyczaca wielkosci oraz stanu technicznego zasobu 1niesZkaniowego gminy w poszczegolnych
latach;

2) analize potrzeb oraz plan remontow i modemizacji wynikajacy ze stanu technicznego budynkow i lokali,
z podzia1em na kolejne lata;

3) planowana sprzedaz lokali w kolejnych latach;
4) zasady polityki czynszowej oraz warunki obnizania czynszu;
5) sposob i zasady zarzadzania lokalami i budynkami wchodzacymi w skiad mieszkaniowego zasobu gminy

oraz przewidywane zmiany w zakresie zarzadzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach;
6) irodia finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach;
7) wysokosé kosztow w kolejnych latach, z p0dzia1em na koszty biezacej eksploatacji, koszty remontow

oraz koszty modernizacji lokali ibudynkow wchodzacych wsk1ad mieszkaniowego zasobu gn1iny, koszty
zarzadu nieruchomosciami wspolnymi, ktorych gmina jest jednym ze wsp01w1ascicieli, atakie koszty
inwestycyjne;

8) opis innych dzia1an majacych na celu poprawe wykorzystania iracjonalizacje gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy.

Poprzednio podjeta uchwaia dotyczy1a lat 2016-2025 jednak w zwiazku z nowelizacja Ustawy o ochronie
praw lokatorow, mieszkaniowym zasobie g1niny io zmianie Kodeksu cywilnego, ktora na10Zy1a na gminy
obowiazek dostosowania obowiazujacych przepisow prawa miejscowego do znowelizowanych przepiséw
istnieje koniecznosé podjecia nowej uchwa1y.

Nowoéci okreslone ustawa wprowadzaja najem socjalny lokali mieszkalnych, co oznacza rezygnacje ze
stosowania pojecia ,,1oka1 socjalny” i koniecznosci wydzielenia tych lokali z mieszkaniowego zasobu gminy.
Dodatkowo wprowadzona jest zmiana definicji zamiast ,,vvydatk0w zwiazanych zutrzymaniem lokalu”
wprowadza sie ,,k0szty utrzymania 1okalu”.

Wprowadzone niniejsza uchwa1q zmiany uwzgledniaja naiozone przez znowelizowana ustawe
postanowienia.

Wobec powyzszego, podjecie niniejszej uchwa1yjest uzasadnione.
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