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Poz. 1742
UCHWAŁA NR LII/367/18
RADY GMINY BISKUPICE
z dnia 26 lutego 2018 roku

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biskupice.
Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy
z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)
oraz art. 21 ust
1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1610 z późn. zm.) Rada Gminy Biskupice
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biskupice na lata
2018 - 2023, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Uchwala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biskupice.
§ 4. Tracą moc:
1) uchwała nr XXIII/142/12 Rady Biskupice z dnia 8 marca 2012r. w sprawie wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biskupice,
2) uchwała nr XXIX/184/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 30.07.2012r. w sprawie zmiany uchwały nr
XXIII/142/12 Rady Gminy Biskupice w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Biskupice.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Artur Chmiela
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr LII/367/18 Rady Gminy Biskupice
z dnia 26.02.2018r.
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biskupice
w latach 2018 -2023.
Tworzenie warunków do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej
jest zadaniem własnym gminy nałożonym przez ustawę z dnia 21 czerwca 2001r. o
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
W tym celu gmina może tworzyć i posiadać zasób mieszkaniowy w którego wskład
wchodzą lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Biskupice.
§1
Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego mieszkaniowego zasobu
gminy na lata 2018-2023
1. Mieszkaniowy zasób Gminy Biskupice stanowią lokale mieszkalne w budynkach
stanowiących własność Gminy Biskupice na dzień 31.01.2018r.:
1)

lokal mieszkalny o pow. 37,7 m² w budynku oznaczonym numerem porządkowym
Łazany 103,

2)

lokal mieszkalny o pow. 54,6 m² w budynku oznaczonym numerem porządkowym
Łazany 103 B,

3)

lokal mieszkalny o pow. 70,75 m² w budynku oznaczonym numerem porządkowym
Łazany 63,

4)

lokal mieszkalny o pow. 72 m² w budynku oznaczonym numerem porządkowym
Bodzanów nr 462 B,

2. Stan techniczny i użytkowy mieszkaniowego zasobu Gminy Biskupice określa się na
bazie wyposażenia lokali w centralne ogrzewanie, wodociąg, kanalizację ściekową,
łazienkę, ocieplenie.
3. Zasób mieszkaniowy gminy może ulegać zmianom w przypadku zbycia lokali,
pozyskania nowych lokali lub zmiany przeznaczenia na cele niemieszkalne.
§2
Prognozę dotyczącą wielkości zasobu mieszkaniowego Gminy Biskupice na lata 2018
-2023 prezentuje poniższa tabela:
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Prognoza dotycząca wielkości zasobu mieszkaniowego Gminy Biskupice na lata 20182023 z podziałem na lokale mieszkalne, lokale socjalne.
2018

2019

2020

2021

2022

2023

Lokale mieszkalne

4

4

4

4

4

4

Lokale socjalne

0

0

4

4

4

4

Prognozę wielkości mieszkaniowego zasobu Gminy Biskupice na lata 2018-2023 oparto
w szczególności o planowaną budowę lokali socjalnych.
§3
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu
technicznego budynków i lokali do dnia 31 stycznia 2018 r.
1. Na dzień 31.01.2018r. stan techniczny istniejących lokali mieszkalnych jest dobry.
Zadaniem gminy będzie utrzymanie istniejącego zasobu lokali w dobrym stanie
technicznym.
2. Remonty i modernizacje lokali prowadzone będą w miarę zaistniałych potrzeb
i możliwości finansowych z budżetu Gminy.
§4
Planowana sprzedaż lokali na lata 2018-2023.
Nie planuje się sprzedaży lokali mieszkalnych.
§5
Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu.
1. Ustala się zasady polityki czynszowej stanowiące element wieloletniego programu
gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym.
2. Ustala się rodzaje czynszów:
1) czynsz za lokale mieszkalne,
2) czynsz za lokale socjalne.
3. Czynsz za najem lokali mieszkalnych i lokali socjalnych ustalony będzie na poziomie
umożliwiającym

prowadzenie

prawidłowej

gospodarki

zasobem

mieszkaniowym

Gminy.
4. Stawkę bazową czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych ustala
Wójt Gminy Biskupice w drodze zarządzenia w wysokości do 3% wskaźnika
przeliczeniowego
mieszkalnych

dla

kosztu

odtworzenia

województwa

1

m²

powierzchni

małopolskiego,

użytkowej

ogłoszonego

przez

budynków
Wojewodę

Małopolskiego. Zmiany stawek czynszu dokonywane mogą być nie częściej niż co 6
miesięcy.
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5. W przypadku Najemcy pozostającego w trudnych warunkach

mieszkaniowych

i materialnych, spełniającego warunki, o których mowa w §1 ust 1 i §3 Załącznika
nr 2 do uchwały, zajmującego lokal mieszkalny z powody braku

w zasobie

odpowiedniego lokalu socjalnego, można obniżyć stawkę bazową czynszu najmu do
50% stawki bazowej ustalonej zgodnie z ust. 4.
6. Najemca lokalu, oprócz czynszu najmu, zobowiązany jest do ponoszenia opłat
zawiązanych z eksploatacją lokalu mieszkalnego, niezależnych od właściciela to jest
opłat za dostawę energii elektrycznej, gazu, wody na podstawie umów zawartych
bezpośrednio z dostawcami tych mediów i dostawcami usług. W przypadku gdy nie
ma technicznych możliwości zawarcia takich umów (brak odrębnych urządzeń
pomiarowych), na podstawie rozliczeń i faktur wystawionych przez Gminę Biskupice.
7. Ustala

się

następujące

czynniki

podwyższające

wartość

użytkową

lokalu

i zwiększające wysokość czynszu w stosunku do stawki bazowej:
1) c.o. indywidualne dla lokalu +5%,
2) termomodernizacja budynku +5%,
8. Za czynniki obniżające wartość użytkową lokalu i obniżające wysokość czynszu
w stosunku do stawki bazowej, przyjmuje się:
1) brak łazienki i toalety wewnątrz lokalu -5%
2) brak centralnego ogrzewania -5%,
3) lokale usytuowane w budynkach oddanych do użytku przed 1 stycznia 2006r.-35%
z zastrzeżeniem pkt 4,
4) lokale usytuowane w budynkach o których mowa w pkt 3 w których po 1 stycznia
2006r. przeprowadzono remont kapitalny - 15%.
Czynniki obniżające nie dotyczą czynszu za lokale socjalne.
9. Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekroczyć połowy stawki najniższego
czynszu obowiązującego w zasobie mieszkaniowym Gminy Biskupice i może być
zróżnicowana w zależności od stanu technicznego budynku, w którym znajdują się
lokale socjalne.
10. Za opłacenie czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale
zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie.
11. Jeżeli najemca za zgodą wynajmującego dokona w lokalu ulepszeń, o których mowa
w ust. 7 pkt 1 i pkt 2, mających wpływ na wysokość czynszu najmu, wynajmujący
może zwrócić najemcy wartość ulepszenia i jednocześnie podwyższyć odpowiednio
czynsz.

W

razie

nie

zwrócenia

wartości

ulepszenia

w wysokości nie uwzględniającej tego ulepszenia.

najemca

opłaca

czynsz
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§6
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład
mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie
zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2018-2023
1. Zasobami mieszkaniowymi gminy zarządza i administruje Wójt Gminy Biskupice,
podejmując wszelkie decyzje i działania zmierzające do utrzymania zasobu w stanie co
najmniej niepogorszonym i użytkowanym zgodnie z przeznaczeniem.
2. Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy odbywa się poprzez:
1) obsługę biurową, finansową, prawną, techniczną i eksploatacyjną,
2) wynajmowanie lokali zgodnie z uchwalonymi przez Radę Gminy Biskupice zasadami
wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
3) przydzielanie lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych będących w zasobie
mieszkaniowym gminy,
4) windykację należności dotyczących zarządzanego zasobu,
5) prowadzenie spraw w zakresie eksmisji z zarządzanego zasobu,
6) prowadzenie i nadzorowanie spraw remontowych prowadzonych na zarządzanym
zasobie,
7) przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych i zawieranie umów z
wykonawcami w zakresie remontów, usług, dostaw dotyczących zarządzanego zasobu.
3.

Gmina nie przewiduje zmian w modelu zarządzania zasobem mieszkaniowym

w okresie obowiązywania programu, lecz stałe podnoszenie jakości świadczonych usług
poprzez doskonalenie i usprawnienie obowiązujących procedur.
§7
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach.
Podstawę dochodów finansowania gospodarki mieszkaniowej stanowią:
1) wpływy z czynszów lokali mieszkalnych i socjalnych,
2) środki finansowe z budżetu gminy.
§8
Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej
eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu
nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli,
a także wydatki inwestycyjne.
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Przewiduje się, że w latach 2018-2023r. wydatki na poszczególne grupy kosztów
związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy będą przedstawiać się
następująco:
Rodzaj robót

2018

2019

2020

2021

2022

2023

3000,00zł

3000,00zł

3000,00zł

4000,00zł

5500,00zł

4000,00zł

3000,00zł

3000,00zł

3000,00zł

3000,00zł

3000,00zł

3000,00zł

20000,00zł

0

300 000,00zł

0

0

0

Eksploatacja
bieżąca (
przeglądy lokali
mieszkalnych,
ubezpieczenie
lokali
mieszkalnych).
Koszty
remontów

i

modernizacji
Wydatki
inwestycyjne

§9
Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania
i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Podejmowanie działań w celu pozyskiwania środków zewnętrznych z programów
rządowych,

unijnych

i

innych

z

przeznaczeniem

na

budowę

lokali

socjalnych

oraz na remonty i modernizację mieszkaniowego zasobu gminy Biskupice
§10
W sprawach tu nieuregulowanych mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
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Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Biskupice nr LII/367/18
z dnia 26.02.2018r.
Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu
Gminy Biskupice.
§1
Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem
lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego oraz wysokość
dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca zastosowanie obniżek
czynszu.
1.Wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, uzasadniającą
oddanie w najem lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Biskupice określa się jako wysokość nieprzekraczającą 150 % najniższej emerytury
w gospodarstwie jednoosobowym i 100 % w gospodarstwie wieloosobowym wyliczoną
jako średnia miesięczna dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego
z okresu trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie lokalu.
2. Do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego kwalifikowani będą wnioskodawcy,
których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego
w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie lokalu
nie przekracza 100 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50 %
w gospodarstwie wieloosobowym.
3. Obniżka w wysokości do 50% czynszu może być zastosowana, gdy wysokość dochodu
gospodarstwa domowego najemcy lokalu wynajmowanego na czas nieoznaczony
i lokalu socjalnego nie przekracza 30 % najniższej emerytury w gospodarstwie
jednoosobowym i 20 % w gospodarstwie wieloosobowym wyliczonego jako średnia
miesięczna dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego z okresu trzech
miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o udzielenie obniżki.
4. Do dochodów, o których mowa w ust. 1 -3 zalicza się przychody uzyskane przez
wnioskodawcę i członków jego rodziny, w szczególności z tytułu:
1) pracy zarobkowej,
2) świadczeń

i

zasiłków

w

szczególności:

rodzinnego,

wychowawczego,

macierzyńskiego,
3) zasiłków dla bezrobotnych lub wynagrodzenia za prace interwencyjne,
4) rent i emerytur,
5) prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego,
6) prowadzenia działalności gospodarczej.
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§2
Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy.
Za osoby pozostające w trudnych warunkach mieszkaniowych uważa się osoby, które:
1) zamieszkujące w lokalach, w których na jedną osobę w gospodarstwie domowym
wieloosobowym przypada do 5 m2 powierzchni mieszkalnej, a w przypadku
gospodarstwa jednoosobowego do 10 m2,
2) bezdomne,
3) zamieszkujące w lokalu nie spełniającym wymogu pomieszczeń przeznaczonych na
stały pobyt ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.).
4) zamieszkujące w rodzinie, w której znajduje się osoba nieuleczalnie chora
wymagająca według zaleceń lekarskich izolacji, a w zajmowanym lokalu nie można
wydzielić oddzielnego pomieszczenia.
§3
Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy
najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego.
Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu przysługuje osobom, które spełniają
przesłanki określone powyżej w § 1 ust. 1-2 i jednocześnie:
1) nabyły prawo do lokalu socjalnego lub zamiennego na podstawie prawomocnego
orzeczenia sądowego,
2) utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru,
5) nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego oraz w sytuacji gdy
na 1 osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym przypada do 5 m 2
powierzchni mieszkalnej a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego do 10 m 2,
3) są osobami bezdomnymi,
4) zamieszkują w pomieszczeniach nie nadających się na stały pobyt ludzi,
5) zostały zakwalifikowane do najmu lokalu z mieszkalnego zasobu gminy ze względu
na

trudne

warunki

materialne

uzasadnionych przypadkach.

i

mieszkaniowe

lub

w

innych

szczególnie
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§4

Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami
lokali należących do tego zasobu, a osobami zajmującymi lokale
w innych zasobach.
1. Gmina może dokonać zamiany dotychczas zajmowanego lokalu i przydzielić najemcy
inny lokal w przypadku, gdy:
1) najemca nie przestrzega warunków umowy najmu,
2) najemca zajmuje lokal o powierzchni znacznie przekraczającej jego potrzeby i zalega
z płatnościami czynszu i innych opłat niezależnych od właściciela,
3) zajmowany przez najemcę lokal jest zbyt duży w stosunku do potrzeb i najemca
chce zamienić dotychczas zajmowany lokal na inny o mniejszej powierzchni,
4) w wyniku zamiany Gmina uzyskuje co najmniej jeden pokój lub samodzielny lokal,
albo lokal o wyższym standardzie,
2. Najemcy lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
mogą składać wnioski o zamianę lokali pomiędzy sobą, jeżeli przemawiają za tym
względy zdrowotne, rodzinne, społeczne lub materialne. Zgoda na zamianę zostanie
wyrażona w przypadku:
1) nieposiadania zaległości z tytułu czynszu i opłat niezależnych od właściciela,
2) powierzchnia mieszkalna przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy
w gospodarstwie wieloosobowym nie może być mniejsza niż 5 m 2, a w przypadku
osób zamieszkujących samotnie 10 m2.
3. Przez zamianę rozumie się rozwiązanie dotychczasowych umów najmu, podpisanie
protokołów zdawczo-odbiorczych, zawarcie nowych umów najmu na lokale wskazane
we wniosku o zamianę i przyjęcie ich protokołem zdawczo-odbiorczym.
§5

Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany
na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób
poddania tych spraw kontroli społecznej.
1.Wniosek o najem lokalu należy złożyć w Urzędzie Gminy w Biskupicach. Wnioski
złożone w terminie do dnia 31 grudnia danego roku rozpatrywane będą do końca
kwietnia roku następnego, w miarę możliwości lokalowych mieszkaniowego zasobu
gminy.
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2. W celu rozpatrywania wniosków o najem lokalu oraz wyboru osób, z którymi umowa
najmu lokalu powinna zostać zawarta w pierwszej kolejności Wójt Gminy Biskupice
powołuje w drodze zarządzenia Komisję Mieszkaniową.
3. W skład Komisji Mieszkaniowej powołuje się 3-5 osób, które:
1) reprezentują różne grupy społeczne,
2) posiadają dobrą znajomość społeczności lokalnej.
§6
Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu
opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po
śmierci najemcy
1. Osoby, które pozostały w lokalu po opuszczeniu mieszkania przez najemcę są
zobowiązane mieszkanie opuścić w terminie wyznaczonym przez Wójta Gminy,
nie dłuższym jednak niż trzy miesiące, chyba że wystąpią o najem tego lokalu
mieszkalnego i lokal zostanie im wynajęty.
2. W przypadku śmierci najemcy w stosunek najmu wstępują: małżonek nie będący
współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których
najemca był zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostała
faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.
3. Osoby wymienione w ust. 2 wstępują w stosunek najmu jeżeli stale zamieszkiwały
z najemcą w tym lokalu, w chwili jego śmierci.
4. W przypadku, gdy po śmieci najemcy, w lokalu pozostają osoby nie wymienione
w ust. 2, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
§7
Kryteria oddawania w najem lokalu o powierzchni użytkowej
przekraczającej 80 m2
Lokale o powierzchni przekraczającej 80 m² będą oddawane w najem na takich samych
zasadach jak pozostałe lokale.
§8
1. Wniosek o najem mieszkania powinien zawierać:
1) nazwisko i imię oraz adres wnioskodawcy, z podaniem aktualnego adresu
zamieszkania i zameldowania,
2) szczegółowe informacje o gospodarstwie domowym wnioskodawcy,
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3) informacje o osiąganych dochodach przez wszystkich członków gospodarstwa
domowego,
4) poświadczenie dotyczące zameldowania wszystkich osób objętych wnioskiem,
5) oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu lub nie posiadaniu tytułu prawnego
do lokalu mieszkalnego,
2. W razie wątpliwości co do prawidłowości podanych danych Wójt Gminy może zarządzić
dokonanie kontroli w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Z przeprowadzonej kontroli
sporządza się protokół.

