
UCHWAŁA NR XXI/144/12
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA

z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wąsosz na 
lata 2013-2017. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ 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 /Dz U. z 2001r. Nr 71, 
poz. 733 z późn. zm./ Rada Miejska Wąsosza uchwala co następuje : 

§ 1. Przyjmuje się Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wąsosz na lata 
2013-2017, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Wąsosza nr XIII/85/07 z dnia 14 grudnia 2007 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Wąsosza 

Zdzisław Nicpoń
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Załącznik do uchwały Rady Miejskiej Wąsosza  
                       Nr XXI/144/12 z dnia 14.12.2012 r. 

 

 

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY 

WĄSOSZ NA LATA 2013-2017. 

 

 Ustawa o samorządzie gminnym regulująca ustrój oraz zakres działania gminy jako 

podstawowej jednostki samorządu terytorialnego, przewiduje w art. 7, iż na gminie ciąży 

obowiązek zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Szczególnym tego 

przykładem jest dbałość gminy o stwarzanie niezbędnych warunków do zaspokajania 

potrzeb mieszkaniowych lokalnej społeczności gminnej. Biorąc pod uwagę doniosłość tej 

sfery działalności gminy, należy przyjąć, iż odpowiednia realizacja polityki mieszkaniowej1) 

przyczynia się bezpośrednio do wypełniania szeregu innych zadań własnych gminy 

nałożonych przez ustawodawcę m.in. w dziedzinie wspierania rodziny i polityki prorodzinnej, 

pomocy społecznej, gminnego budownictwa mieszkaniowego a nawet promocji gminy. 

 Szczegółowych unormowań w zakresie tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb 

mieszkaniowych wspólnoty dostarcza ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, która nakłada na 

Gminę szereg obowiązków w tej materii. Gmina zobowiązana jest określić zasady 

gospodarowania zasobem mieszkaniowym na co najmniej pięć kolejnych lat z 

uwzględnieniem w szczególności polityki czynszowej.  

 W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z ustawy opracowany został Wieloletni 

Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2013-2017. Założenia 

programu zostały podzielone na osiem części i swoim zakresem obejmują: 

Rozdział 1 – Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu 

mieszkaniowego Gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe 

lokale mieszkalne 

Rozdział 2 – Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu 

technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata 

Rozdział 3 – Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach 

Rozdział 4 – Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu 

Rozdział 5 - Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania 

mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach 

Rozdział 6 – Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach 
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Rozdział 7  - Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty  

Rozdział 8 – Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.  

 Głównym celem wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

gminy Wąsosz jest określenie podstawowych założeń i wytycznych działania gminy 

zabezpieczającego racjonalne gospodarowanie posiadanym zasobem mieszkaniowym. 

Racjonalizacja gospodarki mieszkaniowej sprowadza się przede wszystkim do: 

a) zapewnienia właściwej gospodarki ekonomiczno – finansowej zasobu, 

b) zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji zasobu, 

c) utrzymywaniu zasobu w stanie niepogorszonym, 

d) uzasadnionym inwestowaniu w zasób, 

e) uruchamianie procedury sprzedaży nieruchomości głównie na wniosek 

zainteresowanych najemców.    

 Niniejszy wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

uwzględnia regulacje uchwał Rady Miejskiej Wąsosza nr XIII/86/07 z dnia 14 grudnia 2007r. i 

nr XV/99/08 z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wąsosz.   

 Podmiotem wspomagającym realizację niniejszego programu jest Samorządowy 

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu sprawujący  zgodnie 

z nadanym mu statutem funkcję zarządcy przekazanego mienia komunalnego.  Mianowicie  

w oparciu o zawartą w dniu 01.06.1996r. umowę na czas nieokreślony, ówcześnie działający 

Zarząd Gminy Wąsosz przekazał Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Wąsoszu w administrację zleconą składniki mienia szczegółowo 

wymienione w załącznikach do przedmiotowej umowy. Przekazanie w administrację zleconą 

dotyczyło budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wąsosz. W/w 

podmiot nadal pełni funkcję administratora gminnego zasobu mieszkaniowego z tą różnica, 

iż od dnia 08 lutego 2011r. na skutek podjętej uchwały przez Radę Miejską Wąsosza 

realizuje swe zadana statutowe działając pod nazwą „Samorządowy Zakład Budżetowy 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu”. 

   

Użyte w niniejszej uchwale pojęcia oznaczają: 

1. Mieszkaniowy zasób gminy Wąsosz – są to lokale: 

a) stanowiące własność gminy w budynkach będących własnością lub 

współwłasnością gminy, administrowane przez Samorządowy Zakład Budżetowy 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na podstawie umowy o administrowanie. 

b) lokale będące własnością Gminy w budynkach będących własnością wspólnot 

mieszkaniowych z udziałem gminy Wąsosz, 
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2. Lokal socjalny – lokal w brzmieniu nadanym przez art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o 

ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 

cywilnego,. 

3. Komunalny lokal mieszkalny – lokal w brzmieniu nadanym przez art. 2 ust. 1 pkt 4 

w/w ustawy. 

 

 

 

Rozdział 1. 

Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego 

Gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale 

mieszkalne. 

 

 

1.1. Wielkość zasobu mieszkaniowego.     

 Ustawa o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 

cywilnego w art. 4 ust. 3 wskazuje, iż gmina tworząc warunki do zaspokajania potrzeb 

mieszkaniowych wspólnoty samorządowej może wykorzystywać do tego celu własny zasób 

mieszkaniowy lub korzystać z innych źródeł. Gmina Wąsosz wypełnia nałożony ustawowo 

obowiązek wykorzystując przede wszystkim posiadany własny zasób mieszkaniowy, w skład 

którego wchodzą komunalne lokale mieszkalne wynajmowane na czas nieoznaczony oraz 

lokale socjalne wynajmowane na czas oznaczony.  

  Mieszkaniowy zasób Gminy Wąsosz według stanu na dzień 31.10.2012r. obejmuje 

łącznie 160 lokali mieszkalnych z czego 4 stanowią lokale socjalne natomiast 156 stanowią 

pozostałe lokale komunalne. Zaprezentowana niżej tabela przedstawia substancję 

mieszkaniową zasobu gminnego z podziałem według kryterium własności. 

 
 
Tabela nr 1. Mieszkaniowy zasób Gminy Wąsosz (stan na 31.10.2012). 

  
Lp. Rodzaj własności Ilość budynków 

(szt.) 
Ilość lokali (szt.) Powierzchnia użytkowa lokali 

(m2) 

komunalne socjalnych komunalne socjalnych 

 
1. 

Własność Gminy w 
100% 

31 90 4 4763 213 

 
2. 

Współwłasność 
Gminy 

44 66 - 3123 - 

 
3. 

Wspólnoty 
mieszkaniowe 

- - - - - 

  
RAZEM 

75 156 4 7886 213 
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    Analizując powyższe dane należy stwierdzić, iż zasób mieszkaniowy gminy 

obejmuje lokale komunalne i socjalne skoncentrowane w łącznie 75 budynkach, w tym 31 

budynków (tj. ponad 42%)  stanowi wyłączną własność Gminy. Średnia powierzchnia lokalu 

komunalnego wynosi ok. 52,9m2, natomiast lokalu socjalnego 53,3m2. Udział lokali 

socjalnych w mieszkaniowym zasobie gminy obecnie wynosi ok. 3%. 

 W związku z trwającym wykupem lokali komunalnych przez najemców, mieszkaniowy 

zasób gminy będzie ulegał zmianom. W 2012r. nastąpiło wyhamowanie sprzedaży lokali 

komunalnych w porównaniu z latami ubiegłymi. Mianowicie dokonano zbycia jedynie pięciu 

lokali mieszkalnych co stanowiło kontynuację procedury sprzedaży rozpoczętej w latach 

poprzednich. Według stanu na dzień 01.10.2012r. nie wpłynęły do tut. Urzędu żadne nowe 

wniosku w przedmiocie wykupu lokalu mieszkalnego. Przewiduje się natomiast, iż na skutek 

modyfikacji planowanej przez Radę Miejską Wąsosza w przepisach dotyczących udzielanych 

bonifikat, sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych w kolejnych pięciu latach powinna 

sukcesywnie rosnąć.  

 

Tabela nr 2.  Przewidywane zapotrzebowanie na lokale mieszkalne i socjalne w latach 2013-2017. 

 
 

 Powyższe dane obrazują relatywnie duże zapotrzebowanie na lokale komunalne i 

socjalne. Są to potrzeby, które przewyższają możliwości zasobu mieszkaniowego gminy 

Wąsosz. W 2012r. na pięćdziesiąt złożonych wniosków przez osoby spełniające warunki do 

przydzielenia komunalnego lokalu mieszkalnego pozytywnie zrealizowano dziesięć 

 
Lp. Podstawa 

wskazania lokalu 

Potrzeby 
wg stanu 

na 
31.10.2012 

Prognozowane potrzeby w kolejnych latach 
Razem dane 

aktualne i 
prognozowane 

2013 2014 2015 2016 2017 Razem 
lata 2013-
2017 

1. 
Rodziny do 

wykwaterowania z 
lokali 

1 0 0 0 0 0 0 1 

2. 
Rodziny 

ubiegające się o 
lokal mieszkalny 

50 10 10 10 10 10 50 100 

3. 
Rodziny 

ubiegające się 
lokal socjalny 

5 2 2 2 2 2 10 15 

4. 

Rodziny 
zakwaterowane w 

lokalach 
mieszkalnych 

163 -ogółem 10 10 10 10 10 50 213 

5. 

Rodziny 
zakwaterowane w 

lokalach 
socjalnych 

10 1 1 1 1 1 5 15 
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wniosków, co daje skuteczność realizacji na poziomie 20%, a to z kolei oznacza, iż średnio 

jedna rodzina na pięć spełniających wymogi formalne otrzymuje przydział lokalu 

komunalnego. Z kolei w przypadku lokali socjalnych w 2012r. zarejestrowano pięć wniosków 

rodzin ubiegających się o przydział. Z uwagi na brak wolnych lokali socjalnych wnioski te 

oczekują na realizację w kolejnych latach.  

 W programowanym okresie tj. w latach 2013-2017 przewiduje się, iż do zasobu 

mieszkaniowego gminy zostaną włączone lokale nabyte nieodpłatnie od Agencji 

Nieruchomości Rolnych. Prognozuje się, iż w 2013r. do zasobu zostaną włączone trzy lokale 

(w tym dwa pustostany) w budynku nr 24 w miejscowości Rudna Małą, jeden lokal w 

budynku nr 16a w miejscowości Kowalowo oraz cztery lokale w budynku wielorodzinnym nr 

35A w miejscowości Kamień Górowski. W kolejnych latach przewiduje się kolejne 

nieodpłatne przejęcia lokali z zasobu Agencji, mianowicie w 2014 – jeden lokal mieszkalny w 

miejscowości Lubiel 17A, natomiast w latach 2015-2017 – przewidywane przejęcie lokali w 

miejscowości Wiewierz nr 17 i 19b. 

 

Tabela nr 3. Prognoza dotycząca wielkości zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz.  

 
Lp. 

 
 
 

 
Rok 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 
Ogólny zasób 

mieszkaniowy Gminy 
Wąsosz 
w tym: 

 

 
 

160 

 
 

160 

 
 

151 

 
 

141 

 
 

136 

 
 

131 
 
 
 

 
1. Lokale komunalne 

 
156 

 
153 

 
144 

 
134 

 
129 

 

 
124 

 
2. Lokale socjalne 

 
4 

 
7 

 
7 

 
7 

 
7 
 

 
7 

 
Wskaźnik zmian (%) 

 

 
100% 

 
bez 

zmian 

 
- 6 % 

 
-12 % 

 
-15 % 

 
- 18% 

 
 

 

    Analiza powyższych danych uwzględniających zmiany w zasobie mieszkaniowym 

spowodowanym zbywaniem i nabywaniem lokali pozwala wyprowadzić wniosek, iż w 

ostatnim roku programowanego okresu liczba lokali zmaleje o 18% w porównaniu do stanu z 

2012r. Decydujące znaczenie w zakresie dynamiki zmian w wielkości zasobu 

mieszkaniowego odgrywa kwestia popytu zorientowanego na wykup komunalnych lokali 

mieszkalnych przez najemców.   

 W ramach Wieloletniego Programu Finansowego (WPF) przyjętego na lata 2009-

2015 w okresie objętym niniejszym programem Gmina planuje przeznaczyć na budownictwo 
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komunalne i socjalne kwotę ok. 1 200 000,00 zł. W 2013r. jest to kwota 60 000,00zł i jest 

związana ze spłatą raty za nabycie od Państwa Abdul Rahman Zeid i Grażyny Zeid lokalu 

mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 6a w miejscowości Rudna Wielka. W latach 

2014 i 2015 WPF przewiduje na realizację celów mieszkaniowych środki w kwocie po 

600 000,00zł. rocznie. 

 

1.2. Stan techniczny zasobu mieszkaniowego. 

 Stan techniczny zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz determinowany jest przez 

następujące czynniki: 

a) wiek budynków, 

b) wyposażenie techniczne budynków i lokali, 

c) stan techniczny budynków i stopień ich zużycia, 

 

Tabela nr 4. Struktura wiekowa budynków w zasobie mieszkaniowym Gminy Wąsosz. 
  

Rok budowy 1910-1930 1931-1950 1951-1990 1990-2012 

Ilość  
(własność Gminy w 

100% 

 
9 

 
16 

 
3 

 
3 

Ilość  
(współwłasność 

Gminy) 

 
33 

 
8 
 

 
3 

 
- 

 
 Przedstawiona wyżej struktura wiekowa budynków w zasobie gminy wpływa 

bezpośrednio na ich stan techniczny. Zdecydowana większość budynków zasobu, to te 

których okres użytkowania przekracza 60 lat, jednakże znajdują się i takie, których wiek 

osiąga 100 lat. Stan techniczny budynków w przedziałach wybudowanych w latach 1910 do 

1950 jest relatywnie zadawalający, bynajmniej wymagają one licznych remontów lub napraw.  

 
 

Tabela nr 5. Obecny stan techniczny budynków i prognozowany w poszczególnych latach. 
   
Lp. Stan techniczny 

budynku  
Ilość budynków 

Stan na dzień 
31.10.2012 

2013 2014 2015 2014 2017 

NIEZADAWALAJĄCY 

1. Budynki – 
własność Gminy 

- - - - - - 

2. Budynki – 
współwłasność 
Gminy 

- - - - - - 

3. Budynki – 
wspólnoty 
mieszkaniowe 

- - - - - - 

DOSTATECZNY 

1. Budynki – 
własność Gminy 

11      

2. Budynki – 
współwłasność 
Gminy 

18      
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3. Budynki – 
wspólnoty 
mieszkaniowe 

-      

DOBRY 

1. Budynki – 
własność Gminy 

16      

2. Budynki – 
współwłasność 
Gminy 

24      

3. Budynki – 
wspólnoty 
mieszkaniowe 

-      

BARDZO DOBRY 

1. Budynki – 
własność Gminy 

4 4     

2. Budynki – 
współwłasność 
Gminy 

2 2     

3. Budynki – 
wspólnoty 
mieszkaniowe 

-      

 

 

 Stan techniczny budynków w mieszkaniowym zasobie gminy Wąsosz został 

zweryfikowany i oceniony w czterostopniowej skali: 

a) stan bardzo dobry – są to budynki, które w okresie objętym prognozą nie wymagają 

remontów, 

b) stan dobry – dotyczy budynków, które w okresie prognozy nie wymagają remontów, 

jednakże wskazane jest przeprowadzenie działań konserwacyjnych mających na celu 

zachowanie obecnego stanu technicznego, 

c) stan dostateczny – obejmuje budynki, których elementy konstrukcji są w 

zadawalającym stanie technicznym, natomiast pozostałe elementy budynku należy 

wymienić lub naprawić, 

d) stan niezadawalający – dotyczy budynków, których elementy konstrukcyjne są 

znacząco uszkodzone, wymagany jest natychmiastowy remont – naprawa główna.          

 

 Informacje zebrane w tabeli nr 5. ukazują, iż na chwilę obecną w zasobie gminy brak 

jest budynków w stanie niezadawalającym, co powodowałoby konieczność przeniesienia 

rodzin do lokali zastępczych. W celu zachowania dotychczasowego poziomu, w latach 2013-

2017 planowane są remonty budynków których sta techniczny został określony jako dobry 

lub zadawalający. 

 W ramach zasobu mieszkaniowego gminy brak jest lokali pełno standardowych, tj. 

wyposażonych we wszystkie media instalacyjne i zawierające wszystkie niezbędne 

pomieszczenia podstawowe i pomocnicze. W zasobie występuję głównie lokale o obniżonym 

standardzie z niepełnym wyposażeniem instalacyjnym i funkcjonalnym oraz lokale 
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substandardowe ze szczątkowym wyposażeniem instalacyjnym i wspólnymi 

przynależnościami sanitarnymi.         

 

Tabela nr 6. Stopień wyposażenia zasobu mieszkaniowego Gminy Wąsosz. 

 

Lp. Mieszkania wg 
wyposażenia  

Ilość lokali wg 
stanu na 
31.10.2012 

Prognozowana ilość lokali 

2013 2014 2015 2016 2017 

1. Mieszkanie, z CO, 
gaz, łazienka, WC 

- - - - - - 

2. Mieszkanie, z CO, 
łazienka i WC  

3 3 3 3 3 3 

3. Mieszkanie z 
łazienką i WC 

28 30 32 34 35 37 

4. Mieszkanie tylko z 
WC lub łazienką 

5 3 0 0 0 0 

5. Mieszkanie tylko z 
inst. wod-kon. 

120 110 107 100 97 94 

 Mieszkanie socjalne 
 

4 7 9 11 13 15 

 

Rozdział 2. 

Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego 

budynków i lokali z podziałem na kolejne lata. 

 

 Priorytetowym celem planowanych remontów jest zapewnienie bezpieczeństwa 

najemcom i przeprowadzanie robót w pierwszej kolejności w tych miejscach gdzie 

uzasadnione to jest niezadawalającym stanem technicznym budynku. Poddając analizie 

potrzeby związane z utrzymaniem stanu technicznego budynków uwzględnia się również w 

niniejszym wieloletnim planie, niezaspokojone dotychczas potrzeby remontowe. 

Szczegółowy plan remontów w mieszkaniowym zasobie gminy prognozowany na lata 2013-

2017 został przedstawiony w tabeli nr 7. Prognozuje się przeprowadzenie w badanym 

okresie trzydzieści pięć najpilniejszych remontów, z czego trzynaście zamierzonych prac 

obejmować będzie osiem budynków stanowiących wyłączną własność gminy, natomiast 

pozostałe dwadzieścia dwa remonty dotyczyć będą dwudziestu jeden budynków 

pozostających we współwłasności z gminą.    

 

Tabela nr 7. Nieruchomości przeznaczone do remontów w latach 2013-2017 

 
Lp. Oznaczenie 

nieruchomości 
Zakres przewidywanych prac Rodzaj 

własności 

2013 

1.  
Chocieborowice 48 

 

 
Przełożenie dachówki – remont dachu 

 
Własność w 

100% 

2.  
Pl. Wolności 28, Wąsosz 

 
Klamrowanie budynku, tynkowanie budynku, 

malowanie klatki schodowej 
 

 
Własność w 

100% 
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3.  
Pl. Wolności 29, Wąsosz 

 

 
Wymiana drzwi 

 
Współwłasność 

4.  
Ul. Kolejowa 32, Wąsosz 

 

 
Wymiana drzwi, remont schodów, klamrowanie 

budynku 

 
Współwłasność 

5.  
Ul. Kolejowa 26, Wąsosz 

 

 
Elewacja, remont dachu 

 
Współwłasność 

6.  
Ul. Kolejowa 20, Wąsosz 

 

 
Remont kominu 

 
Współwłasność 

7.  
Ul. Kościelna 3, Wąsosz 

 

 
Wymiana drzwi 

 
Współwłasność 

2014 

1.  
Ul. Świerczewskiego 25, 

Wąsosz 
 

 
Remont dachu 

 
Współwłasność 

2.  
Ul. Świerczewskiego 27, 

Wąsosz  
 

 
Remont kosza dachowego 

 
Współwłasność 

3.  
Kamień Górowski 36 

 

 
Remont dachu 

 
Własność w 

100% 

4.  
Rudna Wielka 28 

 

 
Malowanie klatki schodowej, wymiana drzwi 

 
Współwłasność  

5.  
Czarnoborsko 8 

 

 
Wymiana drzwi 

 
Własność w 

100% 

6. 
 

 
Wiewierz 28 

 

 
Remont dachu 

 
Współwłasność  

7. 
 

 
Wiklina 37 

 

 

Wymiana drzwi zewnętrznych 
 

Własność w 
100% 

2015 

1. 
 

 
Rudna Wielka 19 

 

 
Remont dachu 

 
Własność w 

100% 

2. 
 

 
Wiklina 37 

 

 
Malowanie klatki schodowej 

 
Własność w 

100% 

3. 
 

 
Ul. Kolejowa 9A, Wąsosz 
 

 
Remont dachu 

 
Własność w 

100% 

4. 
 

 
Pl. Wolności 13/14  

 

 
Konserwacja dachu 

 
Współwłasność 

5. 
 

 
Pl. Wolności 19, Wąsosz 
 

 
Remont dachu 

 
Współwłasność 

6. 
 

 
Czarnoborsko 8 

 

 
Konserwacja dachu 

 
Własność w 

100% 

7. 
 

 
Rudna Wielka 19 

 

 
Remont dachu 

 
Współwłasność 

2016 

1. 
 

 
Czarnoborsko 8 

 

 
Wykonanie elewacji 

 
Własność w 

100% 

2.    
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 Ul. Kolejowa 3, Wąsosz 
 

 

Remont dachu Współwłasność 

3. 
 

 
Wiewierz 28 

 

 
Remont dachu 

 
Współwłasność 

4. 
 

 
Kościelna 8, Wąsosz 

 

 
Konserwacja dachu 

 
Współwłasność 

5. 
 

 
Wiklina 37 

 

 
Konserwacja dachu 

 
Własność w 

100% 

6. 
 

 
Ul. Kolejowa 32, Wąsosz 

 

 
Remont dachu 

 
Współwłasność 

7. 
 

 
Ul. 1-go Maja 11, Wąsosz 

 

 
Konserwacja dachu 

 
Współwłasność 

2017 

1. 
 

 
Pl. Wolności 10, Wąsosz 

 

 
Wymiana drzwi 

 

 
2. 

 
Pl. Wolności 6, Wąsosz 

 

 
Konserwacja dachu 

 
Współwłasność  

3. 
 

 
Ul. 1-go Maja 8, Wąsosz 

 

 
Remont dachu 

 
Współwłasność 

4. 
 

 
Ul. Świerczewskiego 35, 

Wąsosz 
 

 
Wymiana dachu 

 
Współwłasność 

5. 
 

 
Ul. Pocztowa 4, Wąsosz 

 

 
Konserwacja dachu 

 

 
Współwłasność 

6. 
 

 
Ul. Świerczewskiego 23, 

Wąsosz 
 

 
Elewacja 

 
Własność w 

100% 
 

7. 
 

 
Ul. Świerczewskiego 31, 

Wąsosz 
 

 
Elewacja, remont dachu 

 
Własność w 

100% 

 

  

 

Rozdział 3. 

Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach. 

 

 Przy sprzedaży lokali mieszkalnych pochodzących z zasobu Gminy Wąsosz, 

obowiązuje zasada polegająca na tym, iż postępowanie mające na celu zbycie lokalu 

inicjowane jest na wniosek zainteresowanego najemcy, który spełnia ustanowione wymogi 

formalne. Obowiązujące przepisy prawa miejscowego wyrażone w uchwale nr VI/29/03 Rady 

Miejskiej Wąsosza z dnia 01 kwietnia 2003r. w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali 

mieszkalnych, bonifikat od ceny lokali mieszkalnych zbywanych w drodze bezprzetargowej 

oraz ustalenia stawki oprocentowania przy sprzedaży ratalnej mienia komunalnego   
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umożliwiają wykup komunalnych lokali mieszkalnych przez ich najemców z zastosowaniem 

bonifikaty przy ich sprzedaży. Rada Miejska Wąsosza do chwili obecnej sześciokrotnie 

zmieniała powyższą uchwałę, modyfikując zasady udzielania bonifikat, jak również ich 

wysokość. Ostatnia zmiana dokonana w tej kwestii uchwałą nr XIII/79/11 z dnia 29 grudnia 

2011r. przewiduje możliwość wykupu przez najemcę lokalu mieszkalnego pochodzącego z 

zasobu Gminy z zastosowaniem 80% bonifikaty pod warunkiem, że zapłata z tytułu 

sprzedaży zostanie uiszczona jednorazowo. W ten sposób zrezygnowano z obowiązującej w 

latach 2007-2011 wysokiej 95% procentowej bonifikaty przy jednorazowej wpłacie i 70% 

bonifikaty przy płatności ratalnej. Pod rządami obecnej uchwały brak jest zainteresowania 

wykupem lokali i ocenia się, iż taki stan rzeczy może być spowodowany uchyleniem 

bonifikaty przy sprzedaż ratalnej.  

 Biorąc pod uwagę projektowane w chwili obecnej przez rząd zmiany w ustawie o 

ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 

przewiduje się de lege ferenda wprowadzenie w 2013r. nowej uchwały, która zrewiduje i 

ujednolici dotychczasowe regulacje w zakresie udzielenia bonifikat przy sprzedaży 

komunalnych lokali mieszkalnych.  

 W latach 2013-2017 zakłada się kontynuację sprzedaży lokali na rzecz 

dotychczasowych najemców przede wszystkim w tych budynkach, w których gmina jest 

współwłaścicielem dążąc do całkowitego sprywatyzowania tej części zasobu 

mieszkaniowego. W tym celu wraz z początkiem 2013 roku zostanie przeprowadzona akcja 

informacyjna mająca na celu uświadomienie najemcom możliwości wykupu na własność 

lokali wraz z przybliżeniem obowiązujących w tym zakresie regulacji.   

 W programowanym okresie nie przewiduje się zbywania lokali mieszkalnych na 

wolnym rynku, tym samym podtrzymuje się zasadę inicjowania procedury sprzedaży na 

wniosek zainteresowanego najemcy. 

 Przyjmuje się założenie, iż nowo wybudowane budynki po 2008r. oraz budynki i 

lokale po przeprowadzonym kapitalnym remoncie lub modernizacji nie podlegają sprzedaży 

przynajmniej do końca obowiązywania niniejszego programu. To samo dotyczy również 

lokali, które zostały przejęte lub w latach 2013-2017 zostaną przejęte z Zasobu Agencji 

Nieruchomości Rolnych. Przy przejmowaniu lokali mieszkalnych z zasobu Agencji, Gmina 

Wąsosz jest związana klauzulą na mocy której, w przypadku zbycia lub przeznaczenia 

przekazanych nieodpłatnie lokali na cele inne niż określone w umowie przed upływem 

dziesięciu lat od dnia ich nabycia, Agencja Nieruchomości Rolnych może żądać zwrotu 

aktualnej wartości rynkowej tych nieruchomości.   

 Prognozę sprzedaży lokali sporządzono na podstawie analizy danych z lat 2008-2012 

tj. w okresie obowiązywania poprzedniego wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Wąsosz. 
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Tabela nr 8. Sprzedaż lokali w latach 2008-2012 

Lp Rok Ilość lokali Osiągnięte wpływy z tytułu 

sprzedaży [zł.] 

1 2008 54 161.360,50 

2 2009 16 30.649,43 

3 2010 10 29.366,25 

4 2011 6 14.018,00 

5 2012 5 14.383,00 

 RAZEM 91 249.777,18 zł. 

  

 W/w dane obrazują, iż największy popyt na wykup lokali mieszkalnych miał miejsce w 

2008r. Duże zainteresowanie wykupem było spowodowane przewidzianym z końcem tego 

roku wygaśnięciem wysokich 95% bonifikat. Rok 2008 był rokiem kulminacyjnym, w 

kolejnych latach nie dokonano sprzedaży lokali na tak dużą skalę, pomimo faktu, iż Rada 

Miejska Wąsosza w kolejnych latach przedłużała obowiązywanie 95% zniżki. Zakłada się, iż 

w okresie obowiązywania niniejszego programu średniorocznie Gminą Wąsosz będzie 

zbywać 9 lokali natomiast dzięki planowanej modyfikacji przepisów regulujących zawieranie 

umów najmu i wykup lokali, docelowo prognozuje się osiągnięcie sprzedaży na poziomie 

50% według stanu z poprzednich lat. Planowaną sprzedaż lokali mieszkalnych w latach 

2013-2017 ukazuje poniższa tabela.    

 

 

Tabela nr 9. Prognozowana sprzedaż lokali w latach 2013-2017. 

Lp Rok Ilość lokali 

1 2013 9 

2 2014 10 

3 2015 15 

4 2016 6 

5 2017 5 

RAZEM 45 
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Rozdział 4 

Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu 

 

 Stawki miesięcznego czynszu za 1m2 lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy ustala w drodze zarządzenia Burmistrz Wąsosza po przeanalizowaniu 

propozycji podwyżek przedstawionych przez Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu. Na terenie Miasta i Gminy Wąsosz wysokość 

stawek czynszu kształtowana jest w zależności od rodzaju lokalu mieszkalnego. Dla lokali w 

mieszkaniowym zasobie Gminy Wąsosz czynsz kształtowany jest w oparciu o regulacje 

przyjęte  w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

Kodeksu cywilnego. Warunki obniżania czynszu zostały określone w art. 7 ust. 2 ustawy i 

dotyczą obniżek czynszu naliczonego w stosunku do osób o niskich dochodach.  

 Czynsz względem komunalnych lokali mieszkalnych ustalany jest na podstawie 

wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków 

mieszkalnych, ogłaszany przez Wojewodę Dolnośląskiego co 6 miesięcy. Analiza potrzeb 

remontowych oraz niezbędnych wydatków na bieżące utrzymanie zasobu mieszkaniowego 

Gminy uzasadniają stopniowy wzrost stawek czynszu do poziomu maksymalnie 3% wartości 

odtworzeniowej lokalu, zapewniający osiągnięcie stanu zrównoważenia wydatków na 

utrzymanie zasobu mieszkaniowego z dochodami z tytułu czynszu najmu komunalnych lokali 

mieszkalnych.  Wg stanu na dzień 31.10.2012 stawka bazowa czynszu wynosi 4,73zł/m2 i 

przewidziana jest dla lokali pełno standardowych tzn. wyposażonych w CO, gaz, łazienkę i 

odrębne WC. Ustala się, iż stawka bazowa w każdym kolejnym roku będzie wzrastać o nie 

więcej niż 20%. W związku  z czym, przewiduje się, że wzrost stawki bazowej czynszu w 

kolejnych latach będzie przedstawiał się następująco: 

 
Tabela nr 10. Prognozowany wzrost stawki bazowej czynszu w latach 2013-2017. 

 

Rok 
Stan 

obecny 
2013 2014 2015 2016 2017 

Stawka czynszu 
 

4,73 zł. 5,67 zł. 6,80 zł. 8,16 zł. 9,79 zł. 11,75 zł. 

 

 

 Dla lokali socjalnych czynsz ustalany jest w wysokości nie wyższej niż 50% stawki 

bazowej za najem komunalnych lokali mieszkalnych. 

 Stawka miesięcznego czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej komunalnych lokali 

mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy uzależniona jest od wyposażenia lokalu w 

urządzenia techniczne oraz ogólnego stanu technicznego budynków. Poniższa tabela 
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obrazuje stopień wyposażenia mieszkaniowego zasobu gminy oraz jego wpływ na obniżenie 

czynszu.    

 
 
Tabela nr 11. Wpływ standardu mieszkania na obniżkę w czynszu. 

 

Lp. Wyposażenie mieszkania Stawka procentowa zniżki 

1. Lokal z CO, gaz, łazienka, wc  - 

2. Lokal z CO, łazienką, wc 10 %  

3. Lokal z łazienką i wc 20 % 

4. Lokal z wc lub łazienką 30 % 

5. Lokal wyłącznie z instalacją wodno-kanalizacyjną 40 % 

6. Lokal bez instalacji wodno-kanalizacyjnej/ lokal socjalny 50 % 

 

 

 

 

Rozdział 5 

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania 

mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach 

 

 Stosownie do treści art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. 1 2010r. nr 102, poz. 651 z późnym.) gminnym zasobem 

nieruchomości, w tym zasobem mieszkaniowym, gospodaruje Burmistrz Wąsosza. Na 

podstawie zawartej umowy w 1996r. przekazano w administrowanie Samorządowemu 

Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu 

mieszkaniowy zasób gminy. Na mocy zawartej umowy oraz nadanego jednostce statutu 

Zakład prowadzi całość spraw związanych z działalnością gospodarki lokalami 

mieszkalnymi. 

 W latach objętych niniejszym programem nie przewiduje się zmian w sposobie i 

zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy Wąsosz, jednakże w skutek 

ewentualnych zmian w prawie dopuszcza się możliwość przekształcenia zakładu 

budżetowego w spółkę,  w której 100% udziałów objęłaby Gmina Wąsosz z racji wniesionego 

aportu do spółki.  

 

 

Rozdział 6 

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach 

 

 Finansowanie gospodarki mieszkaniowej opiera się głównie na czynszach za lokale 

mieszkalne i socjalne, gdyż stanowią ok. 50% osiąganych przychodów. Zważywszy na fakt, 
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iż zakład budżetowy realizuje zadanie własne gminy w zakresie gospodarki komunalnej 

obejmującej zadania polegające na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaniowych 

ludności, tym samym działalność ta jest każdego roku dotowana przez Gminę.  Pozostałe 

źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej ukazuje poniższe zestawienie.    

 
 
Tabela nr 12. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej (w zł.). 

 

Lp. Rodzaj przychodu/opłaty/dotacji* 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1.  
Czynsz 

 
303 300 

 
363 960 

 
436 752 

 
524 102 

 
628 922 

 
754 707 

2.  
Zarząd 

 
39 072 

 
46 866 

 
56 264 

 
67 516 

 
81 020 

 
97 224 

3.  
Wywóz nieczystości stałych 

 
124 704 

 
149 615 

 
179 573 

 
215 488 

 
258 586 

 
310 303 

4.  
Opłata za energię elektr. 

 
24 600 

 
30 000 

 
35 000 

 
40 000 

 
45 000 

 
50 000 

5.  
Koszt ogrzewania  

 
31  056 

 
37 267 

 
44 720 

 
53 664  

 
64 398 

 
77 277 

6.  
Dotacja 

 
118 607 

 
130 468 

 
143 514 

 
172 217 

 
189 439 

 
208 383 

  
RAZEM 

 
641 339 

 
758 176 

 
895 826 

 
1 072 987 

 
1 267 365 

 
1 497 894 

 

 

 Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż w razie przekształcenia zakładu budżetowego w 

spółkę prawa handlowego, środki na finansowanie gospodarki mieszkaniowej mogłyby 

również pochodzić z kredytów bankowych oraz z działalności wykraczającej poza zadania o 

charakterze użyteczności publicznej. 

 

 

Rozdział 7 

Wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem na koszty 

 

 Wysokość wydatków na utrzymanie mieszkaniowego zasobu Gminy w kolejnych 

latach 2013-2017 oszacowano na podstawie dotychczas ponoszonych kosztów z 

uwzględnieniem zmian w wielkości zasobu. 

 

 

Tabela nr 13. Planowane koszty w zasobie mieszkaniowym w latach 2013-2017 (zł.). 

  

Lp. Rodzaj kosztów 
 

Stan na 
31.10.2012 

2013 2014 2015 2016 2017 

1. Bieżąca eksploatacja  
 

      

2. Modernizacja i remonty 
 

274 000 300 000 350 000 400 000 500 000 580 000 

3. Inwestycje 
 

98 000      
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4. Koszty zarządu 
nieruchomościami wspólnymi 
 

39 072 46 886 56 264 67 516 81 020 97 224 

  

 Prace remontowe wyszczególnione w tabeli nr 7, które uwagi na pilność winny zostać 

przeprowadzone w okresie objętym niniejszym programem szacowane są na kwotę ok. 

228.000,00 zł. Niezależnie od powyższych zaplanowanych prac, w zasobie mieszkaniowym 

Gminy występują również inne prace remontowo-konserwatorski. W razie 

wygospodarowania dodatkowych środków w następnej kolejności zostaną przeprowadzone  

takie remonty jak: wymiana drzwi i okien, instalacji C.O. remont schodów i podłóg itp. 

Kompleksowe zestawienie kosztów ukazują poniższe dane. 

 

Tabela nr 14. Koszty remontów i modernizacji w zasobie mieszkaniowym  

 

 

 

 

 

 

Lp. 

Wyszczególnienie 
zakresu prac 
remontowo 

konserwatorskich 

 
2012 

Prognoza na lata 2013-2017 

2013 2014 2015 2016 2017 

Ilość Kwota Ilość  Kwota Ilość Kwota Ilość Kwota Ilość Kwota Ilość Kwota 

1. Wymiana okien 

9 8000 10 10000 12 12000 12 13000 14 15000 15 16000 

2. Wymiana drzwi 

10 16000 8 16000 10 18000 8 16000 6 12000 8 18000 

3. 

Kotłownie i piece 
zduńskie 

 
 
 

6 25000 5 5000 5 5000 6 7000 8 8000 6 7000 

4. 

Elewacja i 
ocieplenie 

 
 
 

4 11000 5 15000 4 10000 6 20000 5 17000 5 18000 

5. 

Dachy i kominy 
 
 
 

8 40000 10 30000 8 28000 8 30000 10 30000 8 30000 

6. 

Podłogi i schody 
 
 
 

6 18000 8 20000 5 15000 5 15000 6 18000 6 20000 

7. 

Instalacje c.o. 
 
 
 

4 30000 2 2000 2 10000 3 15000 4 20000 4 30000 

8.  
Inne 

 
 

            

 
RAZEM 
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str. 17 

 

Rozdział 8 

Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

 

 

 W celu racjonalizacji gospodarowania zasobem mieszkaniowym Rada Miejska 

Wąsosza przyjęła w dniu 14 grudnia 2007 uchwałę nr XIII/86/07 oraz w dniu 21 lutego 2008r. 

uchwałę nr XV/99/08 na mocy których, ustaliła zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wąsosz.  Ratio legis podjętych 

uchwał sprowadza się do zapewnienia realizacji potrzeb mieszkaniowych członków 

wspólnoty samorządowej będących w trudnych warunkach materialnych i socjalnych poprzez 

określenie kryteriów i warunków formalnych koniecznych do spełnienia przy przydziale 

komunalnych lokali mieszkalnych i lokali socjalnych.  

 W celu zabezpieczenia interesów majątkowych gminy, w szczególności poprzez 

zagwarantowanie, iż przyszły najemca komunalnego lokalu mieszkalnego będzie 

przestrzegał obowiązku terminowego uiszczania czynszu oraz innych obowiązków 

przewidzianych ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 

zmianie Kodeksu cywilnego, postuluje się aby umowy z najemcami były zawierane w formie 

tzw. najmu okazjonalnego. Konstrukcja umowy najmu okazjonalnego służy ochronie 

interesów właściciela zasobu mieszkaniowego, poprzez zobowiązanie się najemcy w drodze 

pisemnego oświadczenia do wskazania lokalu zastępczego i zamieszkania w nim na 

wypadek wykonania względem najemcy egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu. 

 Według informacji uzyskanych przez administratora zasobu mieszkaniowego Gminy 

Wąsosz, zadłużenie najemców w czynszu według stanu na dzień 31.10.2012 wynosi 

28.619,00 złotych. Wobec powyższego konieczne jest podjęcie działań zmierzających do 

skutecznej egzekucji należności czynszowych. Działanie te mogą być realizowane w 

szczególności poprzez zawieranie z określonymi najemcami ugody dotyczącej spłaty 

zadłużenia, a w razie stwierdzenia prawdopodobieństwa niemożności uiszczania czynszu 

przez najemców dokonywanie zamiany lokali w ramach mieszkaniowego zasobu Gminy na 

mniejsze i tańsze w eksploatacji. W sytuacji natomiast uporczywego nieuiszczania 

zobowiązań czynszowych względem Gminy, umowy najmu powinny być wypowiadane. 
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