UCHWAŁA NR XXXV/331/2013
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 5 października 2013 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sztum
na lata 2013-2018
Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.
poz 594 oraz art. 21 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz.266
z późn. zm.) Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:
§1
Uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sztum na lata 2013-2018,
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/331/2013
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 5 października 2013 r.

Wieloletni program
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sztum
na lata 2013-2018
SPIS TREŚCI
I. Wstęp
II. Aktualna charakterystyka zasobu mieszkaniowego gminy.
III. Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu w poszczególnych latach 2013 – 2018,
z podziałem na lokale mieszkalne i lokale socjalne.
IV. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali
z podziałem na lata.
V. Planowana sprzedaż lokali w latach 2013-2018.
VI. Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu.
VII. Obowiązki wynajmującego i najemcy w zakresie utrzymania właściwego stanu technicznego zasobu.
VIII. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy
oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania zasobem w kolejnych latach..
IX. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2013-2018 oraz wysokość wydatków w kolejnych
latach.
X. Opis innych działań, mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy.
XI. Postanowienia końcowe.
Rozdział 1.
Wstęp
1. Zapisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz
o zmianie Kodeksu cywilnego zobowiązały gminy do opracowania, planowania i realizacji wieloletnich działań
dotyczących gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, w tym także na rzecz członków wspólnoty
o niższych dochodach.
Ustawa zobowiązuje również gminy do opracowania i uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania
zasobem mieszkaniowym gminy (zawierającego m.in. prognozę wielkości oraz stanu technicznego zasobu
z wyodrębnieniem lokali socjalnych).
Wieloletni program może przynieść gminie szereg korzyści, zwłaszcza w sytuacji braku dostatecznej ilości
środków budżetowych na samodzielne finansowanie nowego budownictwa komunalnego.
W takiej sytuacji należy skoncentrować się na sposobie i jakości gospodarowania istniejącym zasobem
mieszkaniowym, poprzez skupienie się na optymalnym jego wykorzystaniu, doskonaleniu jakości zarządzania nim
oraz wzroście standardu technicznego.
Założeniem niniejszego programu jest wyznaczenie kierunków, w jakich ma zmierzać polityka Gminy Sztum
w zakresie gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym. Stopień realizacji wyznaczonych celów będzie
natomiast uzależniony od sytuacji finansowej Gminy w kolejnych latach. Program ten powinien stanowić jeden
z elementów w pracach Rady Gminy nad przygotowywaniem budżetów gminy na kolejne lata.
2. Ilekroć w programie mowa jest o :
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1. Gminie – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Sztum,
2. Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Sztum,
3. Mieszkaniowym zasobie Gminy – należy przez to rozumieć ogół lokali mieszkalnych ( w tym socjalnych,
pomieszczeń tymczasowych ) stanowiących własność Gminy Sztum, mieszczących się w budynkach komunalnych
oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Sztum posiada swój udział,
4. Lokalu mieszkalnym – należy przez to rozumieć lokal mieszkalny oddawany w najem na czas nieoznaczony,
5. Lokalu socjalnym – należy przez to rozumieć lokal, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego
oddawany w najem na czas oznaczony,
6. Pomieszczeniu tymczasowym – należy przez to rozumieć pomieszczenie, o którym mowa w art. 2 ust.1 pkt 5a
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
Cywilnego
7. Zarządcy – należy przez to rozumieć zarządcę, któremu na zasadzie odrębnej umowy Burmistrz Miasta i Gminy
Sztum powierzył zarządzanie zasobem mieszkaniowym Gminy,
8. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz.
266 z późn. zm.)
Rozdział 2.
Aktualna charakterystyka zasobu mieszkaniowego gminy
Stan zasobu na dzień 31 grudnia 2012 r.
W skład zasobu mieszkaniowego Gminy Sztum wchodzą lokale mieszkalne mieszczące się w budynkach
stanowiących w całości własność Gminy oraz lokale mieszkalne, mieszczące się w budynkach wspólnot
mieszkaniowych, w których Gmina jest współwłaścicielem nieruchomości.
W zasobie mieszkaniowym Gminy wyodrębniono 36 lokali o łącznej powierzchni 1044,28 m2 z przeznaczeniem na
wynajem na czas oznaczony, jako lokale socjalne. Pozostałe lokale, w liczbie 544, zasiedlane są na czas
nieoznaczony.
Ilość lokali mieszkalnych należących do zasobu mieszkaniowego Gminy Sztum:
Obszar Gminy
Sztum
Miasto
Wieś
OGÓŁEM

ilość lokali w budynkach komunalnych / ilość lokali w budynk. Wspólnot
w tym socjalnych /
i innych / w tym socjalnych /
167 /28
257/1
134/7
12/0
301/35
269/1

razem
424/29
146/7
570/36

udział
procentowy
74,4
25,6
100

Powierzchnia gminnych lokali mieszkalnych ( m 2):
Obszar Gminy Sztum
Miasto
Wieś
OGÓŁEM

w budynkach gminnych
7015,42
6 478,03
13 493,45

w budynkach wspólnot i innych
11 432,88
560,23
11 993,11

razem
18 448,3
7 038,26
25 486,56

udział pow. %
72,4
27,6
100

Powierzchnia gminnych lokali socjalnych ( m 2 ):
Obszar Gminy Sztum
Miasto
Wieś
OGÓŁEM

w budynkach gminnych
855,15
174,69
1029,84

w budynkach wspólnot
14,44
14,44

razem

udział pow. %
869,59
83,3
174,69
16,7
1044,28
100

.
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Ilość budynków, w których mieszczą się lokale, należące do zasobu mieszkaniowego Gminy Sztum :
Obszar Gminy Sztum
Miasto
Wieś
OGÓŁEM

budynki gminne 100 %
43
36
79

budynki wspólnot mieszkaniowych
74
4
78

razem
117
40
157

udział pow. %
74,5
25,5
100

Mieszkalne lokale komunalne znajdują się w większości w budynkach starych; najnowsze budynki wybudowano
w latach:
1) 1993 r – ul. Nowowiejskiego 18 i 18a,
2) 1989 r – ul. Koniecpolskiego 13,
3) 1985 r - ul. Nowowiejskiego 20 i Lipowa 7.
Zestawienie nieruchomości w zależności od roku budowy, w których znajdują się lokale komunalne,
przedstawia poniższa tabela:
Rok budowy
do 1920
1921 - 1945
1946 - 1960
1961 - 1980
po 1980
ogółem

Ilość budynków
73
38
21
20
5
157

Udział %
46,5
24,2
13,4
12,7
3,2
100,0
.

Rozdział 3.
Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu w poszczególnych latach 2013 – 2018,
z podziałem na lokale mieszkalne i lokale socjalne
1. Aktualne wyposażenie techniczne zasobu mieszkaniowego
lokale mieszkalne
a) centralne ogrzewanie posiada 50 lokali w jedenastu budynkach komunalnych i 101 lokali w dwudziestu ośmiu
budynkach wspólnot mieszkaniowych
b) gaz przewodowy znajduje się w 2 lokalach w jednym budynku komunalnym i 122 lokalach w czterdziestu
budynkach wspólnot mieszkaniowych
c) w instalację wodną wyposażone są wszystkie lokale
d) zbiorniki na nieczystości płynne posiada 85 lokali w dwudziestu jeden budynkach komunalnych (w tym jeden
w Sztumie) i 2 lokale w dwóch budynkach wspólnot mieszkaniowych
e) nie posiada kanalizacji 8 lokali w pięciu budynkach komunalnych na wsi
lokale socjalne
a) każdy lokal wyposażony jest w ogrzewanie piecowe lub etażowe węglowe
b) w instalację wodną wyposażone są wszystkie lokale
c) nie posiada kanalizacji 1 lokal
2. Ocena stanu technicznego budynków
Stan techniczny

Ilość budynków wg roku budowy
do 1920

Dobry
zadowalający

1921-1945

1946-1960

1961-1980

po 1980

ogółem

-

9

5

18

5

37

68

24

14

2

-

108
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niezadowalający

5

4

2

-

-

11

zły

-

1

-

-

-

1

73

38

21

20

5

157

ogółem

3. Prognoza dotycząca stanu technicznego zasobu
Lokale mieszkalne

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Dobry stan techniczny

148

148

148

150

150

151

Zadowalający stan
techniczny

363

350

340

324

315

308

20

19

19

18

17

15

1

-

-

-

-

-

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

1

1

2

3

4

28

31

35

39

41

41

Niezadowalający stan
techniczny

6

5

4

3

2

1

Zły stan techniczny

-

-

-

-

-

-

Niezadowalający stan
techniczny
Zły stan techniczny
Lokale socjalne
Dobry stan techniczny
Zadowalający stan
techniczny

4. Prognoza dotycząca wielkości zasobu mieszkaniowego
2012
Lokale mieszkalne
Lokale socjalne

2013

2014

2015

2016

2017

2018

544

532

517

504

492

482

474

26

35

37

40

44

46

46

5. Budynki do rozbiórki
Ze względu na zły stan techniczny przeznaczono do rozbiórki budynek dwurodzinny w Sztumskim Polu przy ul.
Łąkowej 4.
Z uwagi na plany inwestycyjne ( budowa ronda ), przeznaczono do rozbiórki budynek użytkowo – mieszkalny przy
ul. Mickiewicza 9 w Sztumie.
W latach 2013 – 2018 nie planuje się budowy nowych budynków. Zamierzeniem Gminy jest uzyskanie
dodatkowych lokali mieszkalnych w drodze adaptacji na cele mieszkalne poddaszy w istniejących budynkach,
m.in. Gronajny 9 czy ul.Kochanowskiego 8 i Mickiewicza 42A w Sztumie. Przewiduje się inwestycje polegające
na wykonaniu kanalizacji lokalnej w budynkach jeszcze jej nie posiadających. Większość nakładów zostanie
poniesiona na utrzymanie w należytym stanie technicznym istniejącego zasobu mieszkaniowego.
.

Rozdział 4.
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali
z podziałem na lata.
Biorąc pod uwagę okres eksploatacji zasobu mieszkaniowego Gminy Sztum, należy stwierdzić, że jest on zasobem
starym. Podstawowym problemem, który należałoby rozwiązać w zakresie gospodarki mieszkaniowej, jest zły stan
techniczny budynków.
Najpilniejsze potrzeby w tym zakresie dotyczą:
1) Wymiany pokryć dachowych,
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2) Izolacje murów,
3) Przemurowania kominów,
4) Remonty elewacji, wykonanie docieplenia,
5) Remonty odzyskanych lokali mieszkalnych,
6) Remonty instalacji wewnętrznych: elektrycznej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,
7) Wymiana pieców grzewczych, z wyłączeniem ich napraw i konserwacji, które obciążają najemcę lokalu,
8) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, z wyłączeniem ich napraw i konserwacji, które obciążają najemcę
lokalu,
9) Wymiana podłóg, z wyłączeniem ich napraw i konserwacji, które obciążają najemcę lokalu,
10) Naprawy bieżące i konserwacyjne w ramach utrzymania w należytym stanie technicznym budynków oraz
instalacji, pomieszczeń i urządzeń służących do wspólnego użytku mieszkańców, w zakresie nie obciążającym
najemców lokali,
11) Malowanie i remont klatek schodowych.
Utrzymanie sprawności technicznej zasobu ma istotne następstwa finansowe: wpływy z czynszów najmu
lokali, mieszczących się w budynkach kształtują się poniżej kosztów ich utrzymania, natomiast wydatki
związane z ich eksploatacją wymagają coraz większych nakładów.
Zasób mieszkaniowy Gminy, mieszczący się zarówno w budynkach stanowiących własność Gminy, jak i w
budynkach wspólnot mieszkaniowych wymaga zarówno gruntownych remontów jak i napraw bieżących
i konserwacji w zakresie wynikającym z obowiązków zarządcy nieruchomościami, określonych w ustawie
Prawo Budowlane oraz w zakresie określonym w art. 6a Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.
Podstawowym zadaniem Gminy jest utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków, w celu
zapewnienia bezpieczeństwa lokatorom. Priorytetem w tym zakresie jest podejmowanie działań, zmierzających
do zabezpieczenia konstrukcji budynków, remontu i zabezpieczenia instalacji technicznych oraz zabezpieczenia
pożarowego.
Istotnym elementem jest także podejmowanie działań ukierunkowanych na poprawę estetyki i ogólnego
wyglądu budynków. Realizacja tego zamierzenia jest w dużej mierze uwarunkowana możliwościami
finansowymi Gminy w kolejnych latach.
Zarządca zasobu mieszkaniowego Gminy w terminie do 30 września każdego roku sporządza plan rzeczowofinansowy remontów kapitalnych i bieżących zasobu na rok następny, który przedstawia do zatwierdzenia
Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.
Plan, o których mowa powyżej, zawiera wstępne koszty planowanych prac, terminy realizacji zadań oraz ich
uzasadnienie.
Zarządca zasobu mieszkaniowego Gminy będzie przedstawiał corocznie Burmistrzowi informację z wykonania
zadań wynikających z planu remontów w terminie do 31 marca każdego roku za rok poprzedni.
Zakłada się, że remonty mieszkań będą wykonywane pod warunkiem regulowania na bieżąco czynszu i opłat
za media przez najemcę.
Dopuszcza się możliwość zawierania umów o wykonanie remontu mieszkania lub wymianę niektórych
elementów, stanowiących jego wyposażenie przez lokatora za zgodą wynajmującego, na podstawie pisemnej
umowy określającej sposób rozliczenia z tego tytułu.
Prowadzenie prac remontowych jest uzależnione od posiadanych środków finansowych na ich realizację
nie jest możliwe precyzyjne zaplanowanie wysokości realnych wpływów z czynszu najmu oraz stanu budżetu
gminy na kolejne lata.
Główne zadania w zakresie remontów wynikające z przeprowadzonej analizy potrzeb na lata 2013 –
2018 kształtują się następująco:
Zamierzenie
1

Wymiana pokryć

2013
74 000

2014
65 000
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2015
70 000

2016
75 000

2017
60 000

2018
55 000
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dachowych

2

Izolacje murów

3

Przemurowania kominów

8 000

4

Remonty elewacji,
wykonanie ocieplenia

50 000

5

Remonty odzyskanych
lokali mieszkalnych

45 000

6

Remonty/ przebudowa
instalacji wewnętrznych
elektrycznej, kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania

7

48 000

35 000

30 000

20 000

20 000

20 000

7 000

9 000

10 000

7 000

7 000

42 000

40 000

45 000

40 000

40 000

50 000

45 000

55 000

45 000

45 000

35 000

25 000

20 000

20 000

20 000

20 000

Wymiana (przestawienie)
pieców kaflowych

25 000

25 000

22 000

20 000

20 000

18 000

8

Wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej

10 000

12 000

11 000

13 000

15 000

16 000

9

Wymiana podłóg

8 000

7 000

7 000

10 000

7 000

7 000

10

Naprawy bieżące
i konserwacyjne

77 000

75 000

65 000

65 000

70 000

70 135

11

Malowanie klatek
schodowych

-

5 000

10 000

12 000

20 000

10 000

Rozdział 5.
Planowana sprzedaż lokali w latach 2013-2018
Sprzedaż lokali mieszkalnych należących do zasobu mieszkaniowego Gminy odbywa się na podstawie Uchwały Nr
XXXIV/254/2009 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomościami dotyczących nabywania, zbywania i obciążania nieruchomościami oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata albo na czas nieokreślony.
Przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, stosowane są obniżki ceny nabycia przez udzielanie
bonifikat zarówno od ceny lokali mieszkalnych jak również od ceny udziału do gruntu sprzedawanego lub
oddawanego w użytkowanie wieczyste.
Przy sprzedaży z rozłożeniem ceny nabycia na raty bonifikata wynosi 50%, natomiast w drodze jednorazowej
zapłaty 70 %.
Spłata ceny nabycia lokalu może być rozłożona do 10 lat rocznych przy oprocentowaniu w wysokości 1/5 zmiennej
stopy oprocentowania kredytu refinansowego udzielonego bankom prze NBP.
Ponadto przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (w budynku wielomieszkaniowym, w którym sprzedaż jeszcze
nie została rozpoczęta), w przypadku gdy zbywane są jednocześnie wszystkie lokale, za jednorazową zapłatą ceny
nabycia, to każdy najemca może uzyskać 90% obniżkę ceny nabycia.
Głównym czynnikiem mającym wpływ na ilość sprzedaży mieszkań jest sytuacja ekonomiczna najemców.
Pierwszeństwo w ich nabywaniu, pod warunkiem przeznaczenia ich do sprzedaży, przysługuje najemcom lokali,
najmowanych na czas nieoznaczony.
Zakłada się, że w pierwszej kolejności będą sprzedawane lokale, mieszczące się w budynkach stanowiących
współwłasność Gminy, w których sprzedaż została już rozpoczęta.
Należy dążyć do wycofywania udziału Gminy Sztum z budynków wspólnot mieszkaniowych, w szczególności,
gdy pozostaną w nich pojedyncze lokale mieszkalne, będące jej własnością. Dla osiągnięcia tego celu możliwe
będzie skorzystanie z uprawnień wynikających z przepisu art. 21 ust. 4 i 5 ustawy o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, tj. z prawa złożenia najemcy oferty nabycia lokalu
i z prawa wypowiedzenia umowy jego najmu, w przypadku nieprzyjęcia oferty z zastrzeżeniem, że Gmina zapewni
najemcy inny lokal zamienny. Odzyskiwane w tym trybie lokale będą sprzedawane w drodze przetargu.
Sprzedaży nie podlegają lokale stanowiące przedmiot najmu na czas oznaczony, w budynkach przeznaczonych do
rozbiórki, najmowane jako lokale socjalne, bądź wynajęte za zapłatą czynszu wolnego, przystosowane dla osób
niepełnosprawnych jak również te, których najemca posiada tytuł prawny do innej nieruchomości mieszkalnej na
obszarze RP oraz których najemcy zalegają z zapłatą czynszu lub innych opłat na rzecz Gminy.
Ilość lokali jakie przeznacza się do sprzedaży zależy od zainteresowania najemców ich nabyciem. Jednakże liczba
złożonych w ciągu roku wniosków nie jest tożsama z ilością sprzedanych lokali. Przewidując prognozę sprzedaży
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lokali mieszkalnych w kolejnych latach wzięto pod uwagę sprzedaż lokali mieszkalnych w poprzednich trzech
latach (w 2010 r.-14, w 2011 r.-5, w 2012 r. -11). Przyjmując zasady sprzedaży, zmierzające raczej w kierunku
nie wyzbywania się na siłę zasobu komunalnego, sprzedaż lokali mieszkalnych w poszczególnych latach można
założyć w następujących ilościach:
1) w roku 2013 - 10 lokali
2) w roku 2014 - 15 lokali
3) w roku 2015 - 10 lokali
4) w roku 2016 - 8 lokali
5) w roku 2017 - 8 lokali
6) w roku 2018 - 8 lokali
.
Rozdział 6.
Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu
Dla województwa pomorskiego ( z wyłączeniem miasta Gdańska ) wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia
1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych na okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. wynosi
4 397,0 zł i ustalony został Obwieszczeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2012 r. ( Dz.U.z 12 grudnia
2012 r. poz.4221 ).
Zgodnie z ustawową granicą 3 % wartości odtworzeniowej, maksymalna miesięczna stawka czynszu w zasobie
mieszkaniowym Gminy Sztum mogłaby wynosić 10,99 zł za 1m2.
Aktualnie stawka bazowa czynszu, obowiązująca od 1 sierpnia 2012 r., wynosi 4,00 zł za 1m2.
Zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 8a ustawy czynsz obejmuje w szczególności następujące koszty:
1) koszty konserwacji, utrzymania należytego stanu technicznego nieruchomości oraz przeprowadzonych
remontów,
2) zarządzania nieruchomością,
3) utrzymania pomieszczeń wspólnego użytkowania,
4) ubezpieczenia nieruchomości,
5) inne, o ile wynikają z umowy.
Wpływy z czynszu najmu lokali mieszkalnych są stosunkowo niskie. Powinny pokrywać pełne koszty
utrzymania nieruchomości. W związku z tym należy dążyć do zwiększenia wpływów z czynszu w ustawowo
dopuszczalny sposób, aby mieć możliwość bieżącego utrzymania i modernizacji zasobu mieszkaniowego
Gminy.
Jednocześnie należy mieć na względzie niskie dochody najemców lokali mieszkalnych i socjalnych,
stanowiących zasób gminy.
Stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Sztum ustalane
są w oparciu o stawkę bazową z uwzględnieniem czynników obniżających oraz podwyższających wartość
użytkową lokalu, w szczególności:
1) położenie budynku,
2) położenie lokalu w budynku,
3) wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stanu.
Stawkę bazową czynszu dla zasobu mieszkaniowego Gminy Sztum za 1m2powierzchni użytkowej lokali
mieszkalnych ustala Burmistrz w drodze zarządzenia.
Co do zasady bazowa stawka czynszu nie może być podnoszona częściej niż raz w roku.
Przy ustalaniu wysokości podwyższenia czynszu należy mieć na względzie nie tylko konieczność utrzymania
zasobu mieszkaniowego w niepogorszonym stanie technicznym ale i zapewnienie pozyskania środków na
remonty i modernizację.
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Aktualnie stawka bazowa czynszu, obowiązująca od 1 sierpnia 2012 r., wynosi 4,00 zł za 1m2.
1) czynniki podwyższające stawkę bazową to:
c. o -14%,
gaz przewodowy – 13%,
łazienka – 14%.
2) czynniki obniżające stawkę bazową to :
brak wc w budynku – 14%,
wc wspólne lub poza mieszkaniem – 7%,
brak inst. wodociągowej – 7%,
brak inst. kanalizacyjnej – 7%,
ślepa kuchnia, suterena – 5%,
barak – 14%,
budynek do rozbiórki – 15%,
budynek poza miastem – 5%.
centralne ogrzewanie - ogrzewanie energią cieplną dostarczaną do lokalu z kotłowni miejskiej lub lokalnej
(osiedlowej lub domowej),
gaz przewodowy - istniejąca instalacja gazu przewodowego w budynku, umożliwiająca podłączenie lokalu,
łazienka- wydzielone pomieszczenie wyposażone w stałą instalację wodociągowo – kanalizacyjną,
umożliwiającą podłączenie wanny lub kabiny prysznicowej
( brodzika ), przy czym wydzielone pomieszczenie może być położone poza lokalem
/ ale w budynku /,
w.c. - doprowadzona do łazienki lub wydzielonego pomieszczenia instalacja wodociągowo – kanalizacyjna
umożliwiająca podłączenie muszli sedesowej i spłuczki, przy czym wydzielone pomieszczenie może być
położone poza lokalem / ale w budynku /.
urządzenia wodociągowo – kanalizacyjne - przynajmniej jedno ujęcie wody oraz odpływ wewnątrz lokalu,
suterena - część budynku zawierająca lokale, w których poziom podłogi w części lub całości znajduje się
poniżej terenu, lecz przynajmniej od strony jednej ściany z oknami poziom podłogi znajduje się na głębokości
nie większej niż 0,90 m w stosunku do przyległego terenu,
lokal do rozbiórki - lokal, mieszczący się w budynku, który ze względu na stan techniczny lub z innych
powodów został przeznaczony do rozbiórki,
lokal położony na terenie wsi - lokal mieszczący się w budynku położonym poza granicami
administracyjnymi miasta Sztum.
lokal ze wspólnym wc - wc użytkowane przez najemców co najmniej dwóch lokali.
ślepa kuchnia - wydzielona ściankami część lokalu mieszkalnego, bez bezpośredniego oświetlenia
zewnętrznego, przeznaczonego na kuchnię.
barak - wielorodzinny budynek mieszkalny, niepodpiwniczony, parterowy ze stropodachem o konstrukcji
drewnianej, wcześniej przeznaczony na inne cele niż mieszkaniowe.
3) łącznie zniżka stawki czynszu nie może przekroczyć 50 % stawki bazowej,
4) stawka czynszu najmu za lokal socjalny będzie wynosić 50% najniższej obowiązującej stawki czynszu; do
ustalenia czynszu najmu za lokal socjalny nie będą stosowane czynniki podwyższające i obniżające wartość
użytkową lokalu,
5) stawka czynszu najmu za pomieszczenie tymczasowe odpowiada wysokości stawki czynszu najmu lokalu
socjalnego,
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6) Zmiany stawek czynszu w poprzednich latach kształtowały się następująco
Lata

Stawka bazowa zł/m2
/od 01.08.danego roku/
3,18
3,34
3,34
3,67
4,00

2008
2009
2010
2011
2012

czynsz min.
zł/m2
1,59
1,67
1,67
1,84
2,00

czynsz max.
zł/m2
4,48
4,71
4,71
5,17
5,64

wzrost w stosunku do roku
poprzed.%
6
5
9,9
9

7) Przewidywane stawki czynszu z lokali komunalnych i socjalnych na lata 2013-2018
Lata

Stawka bazowa zł/m2

2013
2014
2015
2016
2017
2018

4,00
4,32
4,54
4,77
5,00
5,40

czynsz min. zł/m2
2,00
2,16
2,27
2,39
2,50
2,70

czynsz max. zł/m2
5,64
6,09
6,40
6,73
7,05
7,54

wzrost w stosunku do roku
poprzed.%
8
5
5
5
8

8) Zmiany wysokości stawek czynszu w czasie trwania najmu
Zasadne jest dokonywanie zmian wysokości czynszu najmu w czasie trwania stosunku najmu w następujących
sytuacjach:
a) gdy w wyniku ulepszeń dokonanych przez wynajmującego, ulegnie zwiększeniu wartość użytkowa lokalu,
b) w wyniku zmniejszenia się wyposażenia technicznego lokalu, pogorszenia się jego standardu.
9) Warunki obniżania czynszu
Przyjmuje się możliwość stosowania obniżek czynszu, naliczonego według obowiązującej stawki w stosunku
do najemców, przy spełnieniu łącznie następujących warunków:
1. średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego najemcy lokalu, w okresie trzech
miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 50 % najniższej emerytury w gospodarstwie
wieloosobowym i 70 % w gospodarstwie jednoosobowym.
2. wysokość stawki czynszu najmu lokalu jest na poziomie lub przekracza 3% wartości odtworzeniowej.
Najemca ubiegający się o obniżkę czynszu, obowiązany jest przedstawić deklarację o wysokości dochodów
członków gospodarstwa domowego.
Jeśli najemca złoży deklarację niezgodną z prawdą, obowiązany będzie zwrócić 200% nienależnie otrzymanej
obniżki czynszu.
Obniżki udziela się na okres 12 miesięcy.
Kwotę obniżki różnicuje się w zależności od wysokości dochodu gospodarstwa domowego najemcy.
GOSPODARSTWO WIELOOSOBOWE
Wysokość dochodu

Wysokość obniżki

50% - 31% najniższej emerytury**

5%

30 % - 20% najniższej emerytury

10%

poniżej 20 % najniższej emerytury

15%

GOSPODARSTWO JEDNOOSOBOWE
Wysokość dochodu
70 % - 51 % najniższej emerytury
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50% - 30% najniższej emerytury

10%

poniżej 30 % najniższej emerytury

15%

*gospodarstwo domowe - gospodarstwo domowe w rozumieniu przepisów ustawy o dodatkach
mieszkaniowych
**najniższa emerytura – kwota emerytury ogłoszona przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych
Za dochód uważa się dochód w rozumieniu przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
Obniżki czynszu nie udziela się najemcom, jeśli:
1. w dniu złożenia wniosku o zastosowanie obniżki posiadają zaległości z tytułu opłacania czynszu w obniżonej
wysokości,
2. są uprawnieni i pobierają dodatek mieszkaniowy,
3. podnajmują lub użyczają osobom trzecim w całości lub części lokal mieszkalny,
4. otrzymały wypowiedzenie umowy najmu,
5. zajmują lokal socjalny lub tymczasowe pomieszczenie.
6. nie złożą w wyznaczonym przez wynajmującego terminie deklaracji lub zaświadczenia, koniecznego do
weryfikacji wniosku o udzielenie obniżki.
Udzieloną obniżkę przestaje się stosować, jeśli najemca w czasie jej obowiązywania zalega z bieżącymi opłatami
za używanie lokalu dłużej niż 2 miesiące.
10) Odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego
Osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego są obowiązane, do dnia opróżnienia lokalu, co miesiąc
uiszczać odszkodowanie na zasadach wynikających z ustawy.
Osoby zajmujące lokal socjalny bez tytułu prawnego obowiązane są co miesiąc uiszczać odszkodowanie
odpowiadające wysokości czynszu, jaki Gmina mogłaby otrzymać z tytułu najmu danego lokalu, stosując
stawkę bazową, jak dla pozostałych lokali mieszkalnych, oddawanych w najem na czas nieoznaczony.
11) Pomieszczenia tymczasowe
Z uwagi nie nieprzyznanie w toku postępowania sądowego o eksmisję uprawnienia do otrzymania lokalu
socjalnego Gmina w odniesieniu do zasobu mieszkaniowego, którego jest właścicielem podejmować będzie
działania polegające na wezwaniu eksmitowanego do opróżnienia lokalu i zaspokojenia potrzeb
mieszkaniowych we własnym zakresie lub/i dostarczać tymczasowe pomieszczenia.
W związku z powiększającym się zadłużeniem najemców i osób zajmujących lokale mieszkalne bez tytułu
prawnego, konieczne jest podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku a przede wszystkim
uświadomienie konieczności wywiązywania się z obowiązków wynikających z najmu mieszkania.
Najistotniejszym obowiązkiem lokatora jest opłacanie czynszu najmu oraz pozostałych opłat niezależnych od
właściciela. Niestety duża grupa najemców nie wywiązuje się z tego obowiązku, usprawiedliwiając to brakiem
dostatecznych środków finansowych. Zrozumiałe jest, że nie każdy potrafi uporać się z nabrzmiałą sytuacją
zadłużeń, w której znalazł się na skutek bardziej lub mniej przejściowych trudności finansowych.
Mieszkańcy lokali należących do zasobu mieszkaniowego gminy mają możliwość skorzystania z obecnie
obowiązujących rozwiązań, zapobiegających wzrostowi zadłużenia czy też umożliwiających jego spłatę..
Pakiet obowiązujących systemowych rozwiązań
1. Możliwość ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Dodatek mieszkaniowy - to świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę ze środków własnych osobom o niskich
dochodach, które posiadają tytuł prawny do lokalu. Dodatek ten ma umożliwić opłacenie czynszu oraz innych
wydatków mieszkaniowych (opłaty dodatkowe, eksploatacyjne oraz niektóre koszty związane z zamieszkaniem
w lokalu).
2. Możliwość zamiany lokalu mieszkalnego na lokal socjalny.
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W zamian za umorzenie zadłużenia za dotychczas zajmowany lokal mieszkalny, pod warunkiem spełnienia
kryterium dochodowego uprawniającego do zamieszkania w takim lokalu.
Z takiej możliwości mogą skorzystać najemcy lokali mieszkalnych. Chęć zamiany można zgłaszać do Urzędu
Miasta i Gminy w Sztumie bądź do zarządcy zasobu mieszkaniowego gminy.
Umowa najmu lokalu socjalnego zawierana jest na czas określony. Jednakże czynsz najmu takiego lokalu jest
znacznie niższy od obowiązującego w zasobie mieszkaniowych gminy, obecnie 1zł / 1m 2.
3. Możliwość zamiany lokali mieszkalnych pomiędzy najemcami (na wnioski stron).
Z tej opcji mogą skorzystać jedynie najemcy lokali mieszkalnych, tzn. osoby posiadające tytuł prawny do lokalu.
Najemcy przewidujący możliwość wystąpienia kłopotów związanych z utrzymaniem zajmowanego mieszkania,
zainteresowani dokonaniem wzajemnej zamiany mieszkań mogą zgłosić to do Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie.
Burmistrz wyda zgodę na zamianę w przypadku spełnienia kryteriów określonych w uchwale w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy - przede wszystkim brak zaległości
w opłatach za mieszkanie, posiadanie tytułu prawnego do lokalu, odpowiednia powierzchnia mieszkalna.
4. W przypadku powstania zadłużenia możliwość złożenia wniosku o rozłożenie go na raty.
Decyzja o udzieleniu ulgi w spłacie należności w formie rozłożenia jej na raty, podejmowana jest w przypadkach
gospodarczo uzasadnionych lub zasługujących na uwzględnienie, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika
oraz uzasadniony interes gminy.
Jest to o tyle korzystna propozycja, że od należności rozłożonej na raty nie nalicza się odsetek za zwłokę, co
zapobiega dalszemu wzrostowi zadłużenia. Poza tym, po uregulowaniu zadłużenia głównego, istnieje możliwość
umorzenia wcześniej naliczonych odsetek.
Warunkiem jest terminowe uiszczanie rat określonych w zawartym pomiędzy dłużnikiem i wynajmującym
porozumieniu oraz opłacanie bieżących opłat za mieszkanie.
5. W sytuacjach wyjątkowych, zasługujących na szczególne uwzględnienie istnieje możliwość ubiegania się
o umorzenie zadłużenia czynszowego.
Burmistrz decyzję o umorzeniu należności wynikającej z zadłużenia w opłatach za mieszkanie może podjąć
w przypadku, gdy odroczenie terminu płatności należności bądź rozłożenie jej na raty nie zapewnia jej spłaty.
Umorzenie może nastąpić po dokładnym wyjaśnieniu stanu faktycznego i stwierdzeniu istnienia okoliczności
uzasadniających udzielenie takiej ulgi. Każda sprawa wymaga indywidualnego rozpatrzenia.
.

Rozdział 7.
Obowiązki wynajmującego i najemcy w zakresie utrzymania właściwego stanu technicznego zasobu
1. Najemca lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz osoby wspólnie z nim
zamieszkujące są obowiązani utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania których są uprawnieni, we
właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym, przestrzegać porządku domowego a także dbać i chronić
przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku, przeznaczone do wspólnego użytku. m.in.: klatki schodowe,
korytarze, pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.
Najemca obowiązany jest do pokrycia kosztów niżej wymienionych prac:
a) naprawa i konserwacja podłóg, posadzek, płytek ceramicznych,
i pomieszczeniach sanitarnych oraz wymiany wykładzin podłogowych,

szklanych

i innych

w kuchni

b) naprawa i konserwacja okien i drzwi, w tym obustronne malowanie okien oraz malowanie drzwi wejściowych
od strony wewnętrznej,
c) naprawa i konserwacja wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą,
d) naprawa i konserwacja pieców grzewczych, trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej
(gazowych, elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, umywalek
i zlewozmywaków wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz z innych urządzeń sanitarnych, w które
lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą,
e) naprawa i konserwacja osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej z wyłączeniem wymiany instalacji,
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f) naprawa i konserwacja instalacji etażowego centralnego ogrzewania, wraz z piecem, a w przypadku gdy
nie zostało ono zainstalowane na koszt wynajmującego, także wymiana,
g) naprawa i konserwacja przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym
niezwłoczne usuwanie ich niedrożności,
h) konserwacja balkonów oraz pomieszczeń gospodarczych przynależnych do lokali, włącznie z naprawami
i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w tych pomieszczeniach,
i) usunięcie skutków szkód i zniszczeń lokalu i budynku, spowodowanych przez najemcę i członków jego
gospodarstwa domowego oraz odwiedzające go osoby.
2. Wynajmujący obowiązany jest do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń
związanych z budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii
elektrycznej, dźwigów osobowych, oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku,
określone odrębnymi przepisami..
Wynajmującego obciążają następujące koszty:
a) utrzymania w należytym stanie budynku oraz instalacji, pomieszczeń i urządzeń służących do wspólnego
użytku mieszkańców,
b) naprawy instalacji i wyposażenia technicznego, w zakresie nie obciążającym najemcy,
c) wymiany (przestawienia) pieców grzewczych, podłóg, posadzek oraz tynków, jeśli przyczyny uzasadniające
wymianę nie powstały z winy najemcy,
d) wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.
3. Najemcy dokonujący wzajemnej zamiany mieszkań zobowiązani są do wykonania wszelkich prac remontowych
czy naprawczych mających na celu poprawę warunków mieszkaniowych we własnym zakresie, bez możliwości
zwrotu poniesionych nakładów..
Rozdział 8.
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy
oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania zasobem w kolejnych latach
1. Czynności z zakresu zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy Sztum z dniem 1 stycznia 2008 r. zostały
powierzone Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie posiadającemu stuprocentowy udział
Gminy.
Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków zarządcy określają zapisy umowy o zarządzanie GL/I/200/2007
z dnia 31.12.2007 r. oraz przepisy odrębne, związane z działalnością zarządcy nieruchomościami. W szczególności
obejmują one:
a) kompleksową obsługę najemców lokali i prowadzenie spraw związanych z najmem lokali poprzez zawieranie,
zmiany i rozwiązywanie umów, zgodnie z dyspozycją Gminy;
b) naliczanie czynszu i pozostałych opłat związanych z najmem lokali,
c) utrzymanie w należytym stanie technicznym nieruchomości oraz znajdujących się na nich urządzeń
komunalnych,
d) realizację remontów, konserwacji oraz modernizacji lokali i budynków.
2. Przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach:
w roku 2013 :
a) doprecyzowanie zakresu czynności wykonywanych przez zarządcę w ramach zarządzania zasobem, mające na
celu usprawnienie obsługi najemców pod względem merytorycznym oraz poprawę jakości usług
administracyjnych,
b) zobowiązanie zarządcy zasobu do przedstawiania informacji o stanie mienia komunalnego w budynkach
gminnych i w budynkach, w których Gmina jest współwłaścicielem, z uwzględnieniem stanu technicznego tych
budynków w terminie do 31 marca każdego roku za rok poprzedni, w celu zapewnienia bezpieczeństwa
użytkowania i zabezpieczenia nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem a także zapewnienia ich
właściwej eksploatacji,
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c) kontrola sposobu użytkowania mieszkań przez najemców i osoby wspólnie z nimi zamieszkujące.
W kolejnych latach 2014 -2018 przewiduje się sukcesywne wprowadzanie zmian mających na celu:
a) efektywniejsze i sprawniejsze działanie podmiotu zarządzającego,
b) poprawę jakości obsługi najemców, poprzez rozważenie możliwości dostępu do karty i stanu finansowego
zajmowanego lokalu poprzez obsługę on-line,
c) poprawę standardu zasobu, poprzez uzasadnione inwestowanie w nieruchomości, w miarę możliwości
technicznych i finansowych doposażenie w węzeł sanitarny mieszkań, które nie posiadają wc, z jednoczesną
likwidacją toalet, znajdujących się poza budynkami mieszkalnymi, realizację przyjętego do wykonania planu
remontów i inwestycji w danym roku,
d) dalsze ograniczanie wzrostu kosztów, poprzez negocjowanie z zarządcą stawki wynagrodzenia,
e) skuteczniejszą windykację opłat czynszowych wobec osób uchylających się od ich uiszczania,
f) eliminowanie pustostanów czy niekontrolowanego podnajmu lub udostępniania lokali,
g) likwidację niesamodzielnych lokali mieszkalnych,
h) zapewnienie lokali socjalnych i tymczasowych pomieszczeń, w celu bieżącej realizacji wyroków
eksmisyjnych.
3. Lokale socjalne oraz zasób tymczasowych pomieszczeń wyznacza Burmistrz, w drodze zarządzenia.
Dopuszcza się możliwość, aby w jednym budynku wielorodzinnym mogły znajdować się zarówno lokale socjalne,
pomieszczenia tymczasowe jak i lokale przeznaczone na wynajem na czas nieoznaczony.
Zasadniczymi kryteriami zakwalifikowania lokalu jako socjalnego jest jego standard, wyposażenie oraz oferowana
przez Gminę powierzchnia pokoi w stosunku do liczby osób, które mają w nim zamieszkać.
Zasadniczymi kryteriami zakwalifikowania pomieszczenia jako pomieszczenia tymczasowego jest jego standard,
wyposażenie oraz oferowana przez Gminę powierzchnia mieszkalna w stosunku do liczby osób, które mają w nim
zamieszkać.
Dopuszcza się możliwość, aby w jednym lokalu mieszkalnym wyodrębnić kilka tymczasowych pomieszczeń.
4. O nadaniu lokalowi statusu lokalu socjalnego oraz cofnięciu lokalowi statusu lokalu socjalnego decyduje
Burmistrz.
.

Rozdział 9.
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2013 – 2018oraz wysokość wydatków w kolejnych
latach
W latach 2013 – 2018 finansowanie gospodarki mieszkaniowej odbywać się będzie przede wszystkim z wpływów
z czynszów za lokale mieszkalne oraz środków budżetowych.
W budynkach, w których część lokali mieszkalnych została wykupiona przez najemców, koszty remontów
i modernizacji budynku ponoszą współwłaściciele na zasadach przewidzianych w przepisach o współwłasności.
Przewidywana wysokość wydatków w latach 2013-2018:
Rok

Koszty
bieżącej Koszty
eksploatacji
modernizacji
napraw

remontów, Koszty
zarządzania Koszty zaliczek lokali Koszty
i bieżących lokalami gminnymi
gminnych we wspólnotach inwestycji

Koszty
RAZEM
podatku i inne

2013

89 960

545 000

185 000

390 000

20 000

100 200

1 330 160

2014

92 000

324 100

183 000

400 000

20 000

103 000

1 122 100

2015

95 000

322 450

179 000

405 000

30 000

105 000

1 136 450

2016

99 000

325 300

178 500

410 000

30 000

108 000

1 150 800

2017

102 000

315 185

177 000

420 000

40 000

111 000

1 165 185
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2018

107 000

317 600

175 000

425 000

40 000

1 179 600

115 000

Przewidywana wysokość wpływów z czynszów w latach 2013-2018:
( przy założeniu 100% płatności)
Rok

Czynsz
z lokalów
komunalnych

w budynkach Czynsz z lokalów w budynkach wspólnot RAZEM
i innych
(przy
założeniu
płatności)

Rzeczywiste
100% wpłaty

Udział %

2012

606 295

644 818

1 271 113

1 147 427

90,27

2013

631 560

671 680

1 303 240

1 107 750

84,99

2014

647 350

688 470

1 335 820

1 122 100

84,00

2015

663 530

705 680

1 369 210

1 136 450

83,00

2016

680 110

723 320

1 403 430

1 150 800

82,00

2017

697 100

741 400

1 438 500

1 165 185

81,00

2018

714 530

759 930

1 474 460

1 179 600

80,00

.

Rozdział 10.
Opis innych działań, mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy
1. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy powinno ulec poprawie w zakresie:
a) eliminowania pustostanów,
b) eliminowania niekontrolowanego podnajmu lokali,
c) kontrolowania sposobu użytkowania lokali,
2. Podejmowane będą działania mające na celu udzielanie pomocy przy dokonywaniu zamian lokali z przyczyn
ekonomicznych.
3. Najemcom posiadającym zadłużenie w opłatach czynszu i opłat za media należy umożliwiać zamiany lokali
w ramach zasobu Gminy na mniejsze i tańsze w eksploatacji.
4. Najemcom o wyższych dochodach, chętnych do poprawienia warunków mieszkaniowych, należy umożliwiać
zamiany lokali w ramach zasobu Gminy na lokale o wyższym standardzie w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
5. Osobom niezamieszkującym w lokalu przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, możliwe jest wypowiedzenie
stosunku najmu lokalu z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
6. Osobom, które uzyskają tytuł prawny do innego lokalu na terenie Sztumu i będą mogły używać tego lokalu,
możliwe jest wypowiedzenie stosunku najmu z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
7. Przy rozpatrywaniu wniosku o najem lokalu mieszkalnego / socjalnego, należącego do zasobu mieszkaniowego
Gminy, oceny zamieszkiwania na terenie gminy Sztum, osoby wnioskującej o najem lokalu, należy dokonywać na
podstawie zameldowania, zgodnie z przepisami o ewidencji ludności.
8. Osobie zajmującej lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, zalegającej z opłatami za mieszkanie przed
wszczęciem postępowania sądowego o eksmisję, Wynajmujący może zaproponować zamianę lokalu mieszkalnego
na lokal socjalny.
9. Najemcy, który znalazł się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, spełniającemu kryterium dochodowe
uprawniające do najmu lokalu socjalnego, można przekwalifikować zajmowany przez niego lokal mieszkalny na
lokal socjalny, o ile lokal ten nie odbiega standardem od lokali, które w mieszkaniowym zasobie Gminy
wydzielone zostały jako socjalne. Warunkiem jest uzyskanie pozytywnej opinii Społecznej Komisji
Mieszkaniowej.
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10. Z osobą mieszkającą w lokalu mieszkalnym, wobec której w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu Sąd
orzekł o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, można zawrzeć umowę najmu tego lokalu jako lokalu
socjalnego, o ile lokal ten nie odbiega standardem od lokali, które z mieszkaniowego zasobu Gminy wydzielone
zostały jako socjalne. Warunkiem jest uzyskanie pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
11. Z byłym najemcą lokalu socjalnego, którego dochody przekroczą kryterium dochodowe uzasadniające
ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego, a spełniającym kryterium dochodowe uprawniające do najmu
lokalu mieszkalnego, można zawrzeć umowę najmu tego samego lokalu na warunkach obowiązujących dla lokali
mieszkalnych. Warunkiem jest uzyskanie pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
14. Należy dążyć do zwiększenia wpływów z czynszu w ustawowo dopuszczalny sposób, umożliwiających
zarówno bieżące utrzymanie jak i modernizację zasobu mieszkaniowego Gminy.
15. Zasadnym jest kształtowanie odpowiedniej polityki przestrzennej w zakresie wyznaczania terenów pod
budownictwo mieszkaniowe oraz popieranie wszelkich form budownictwa mieszkaniowego.
16. Sprzedaż lokali mieszkalnych w poszczególnych latach przewiduje się następująco:
1) w roku 2013 - 10 lokali
2) w roku 2014 - 15 lokali
3) w roku 2015 - 10 lokali
4) w roku 2016 - 8 lokali
5) w roku 2017 - 8 lokali
6) w roku 2018 - 8 lokali
W budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina jest współwłaścicielem, należy dążyć do zbycia
pozostałych lokali.
17. Niezbędny zakres zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali.
1) Należy dążyć do bieżącego zabezpieczania lokali zamiennych na czas remontu.
2) Najemcy lokali mieszkalnych, mieszczących się w budynkach, wymagających remontu / jeśli rodzaj
koniecznej naprawy tego wymaga / mają pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu zamiennego lokalu
mieszkalnego,
3) Czynsz za lokal zamienny, bez względu na jego wyposażenie techniczne nie może być wyższy niż czynsz za
lokal dotychczasowy,
.

Rozdział 11.
Postanowienia końcowe
1. Zadania objęte programem będą realizowane w miarę możliwości finansowych określonych w budżecie Gminy
Sztum.
2. Program może ulec zmianie, w przypadku zmiany warunków lub potrzeb mających wpływ na jego realizację lub
wielkość przyjętych w nim wskaźników.
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Uzasadnienie
Uchwalanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, który powinien obejmować
co najmniej pięć kolejnych lat, jest ustawowym obowiązkiem Rady gminy wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz
ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego.
Niniejsza uchwała ma na celu przyjęcie nowego wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Sztum na lata 2013-2018, w związku z upływem okresu, obowiązującego dotychczas programu.
Potrzeba opracowania wieloletniego programu jest następstwem zmieniających się uwarunkowań w dziedzinie
mieszkalnictwa.
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sztum opracowany na lata 2013-2018
obejmuje następujące zagadnienia:
1. Aktualną charakterystykę zasobu mieszkaniowego gminy.
2. Prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu w poszczególnych latach 2013 – 2018,
z podziałem na lokale mieszkalne i lokale socjalne.
3. Analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji, wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali
z podziałem na lata
4. Planowaną sprzedaż lokali w latach 2013-2018.
5. Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu.
6. Obowiązki wynajmującego i najemcy.
7. Sposób i zasady zarządzania zasobem oraz przewidywane zmiany.
8. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2013-2018.
9. Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania zasobu mieszkaniowego Gminy oraz zaspokojenie
potrzeb mieszkaniowych mieszkańców.
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy dotyczy jednego z najważniejszych zadań
własnych gminy, którym jest nie tylko tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty
samorządowej ale i zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach.
Program wieloletni może przynieść gminie wiele korzyści, zwłaszcza w sytuacji braku wystarczających środków
budżetowych na samodzielne finansowanie nowego budownictwa komunalnego. W takiej sytuacji należy
skoncentrować się na sposobie i jakości gospodarowania istniejącym zasobem mieszkaniowym.
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