DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia 27 grudnia 2018 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Monika Majsak-Białczyk; MUW
Data: 2018-12-27 15:21:53

Poz. 8978
UCHWAŁA NR III/32/2018
RADY GMINY WIETRZYCHOWICE
z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wietrzychowice
na lata 2019-2023” oraz „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Wietrzychowice”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1523) Rada Gminy
Wietrzychowice uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się "Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym
Wietrzychowice na lata 2019-2023", w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

zasobem

Gminy

2. Uchwala się "Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Wietrzychowice", w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wietrzychowice.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/188/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 2 grudnia 2013 r.
w spawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2014-2018 oraz
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, ogłoszona w Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego w 2013 r., poz. 7345, z późniejszymi zmianami.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Piotr Moskal
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/32/2018
Rady Gminy Wietrzychowice
z dnia 20 grudnia 2018 r.

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA
MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WIETRZYCHOWICE
NA LATA 2019-2023
I.

Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy
w poszczególnych latach z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne.

1. Mieszkaniowy zasób Gminy tworzą lokale będące jej własnością.
2. Wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy oraz stanu technicznego lokali mieszkalnych
przedstawia poniższa tabela:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Miejscowość
Demblin
Sikorzyce
Wietrzychowice
Wietrzychowice
Wietrzychowice

Lokalizacja
Szkoła Podstawowa
Budynek komunalny nr 132
Ośrodek Zdrowia
Budynek Komunalny nr 38
Budynek komunalny nr 65
Razem

Liczba
lokali
3
1
1
2
5
12

Powierzchnia lokali
Stan techniczny
(m2)
130
zły
22
zły
73
dobry
137
dobry
217
dobry
579

Mieszkaniowy zasób gminy wynosi ogółem 12 lokali, usytuowanych w 5 budynkach.
3. Stan techniczny lokali tworzących zasób mieszkaniowy gminy jest zróżnicowany. Mieszkania
w budynku komunalnym nr 65 oraz w budynku ośrodka zdrowia w Wietrzychowicach są
w dobrym stanie technicznym. Lokale w obu budynkach wyposażone są w instalacje elektryczną,
sanitarną i gazową. Lokale w budynku komunalnym nr 38 po remontach w latach 2016 i 2017,
w tym po wymianie stolarki okiennej, naprawie komina, są również w dobrym stanie technicznym,
wyposażone są w instalacje elektryczną, sanitarną i gazową. Lokale w budynku szkolnym
w Demblinie wyposażone są w instalację elektryczną, są w złym stanie technicznym, od 2008
nie zamieszkałe. Natomiast stan techniczny budynku komunalnego nr 132 w Sikorzycach
wyposażony jest tylko w instalacje elektryczną można uznać za zły. Lokal mieszkalny w Budynku
Komunalnym nr 163 Agronomówka w Wietrzychowicach widniejący w poprzednim zasobie
mieszkaniowym został zmieniony na lokal użytkowy z przeznaczeniem na powiększenie

Gminnej Biblioteki;
4. W zasobie mieszkaniowym gmina obecnie nie posiada lokali socjalnych. Obowiązek Gminy
w zakresie zabezpieczenia lokali socjalnych w razie potrzeby zostanie wypełniony poprzez zmianę
sposobu użytkowania i adaptację lokali użytkowych na lokale mieszkalne.
5. Zasób mieszkaniowy Gminy będzie ulegał zmianie wskutek:
1) sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców;
2) w razie potrzeby adaptacji lokali niemieszkalnych na lokale socjalne.
II. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego
budynków i lokali z podziałem na kolejne lata.
1. Stan techniczny większości budynków stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy należy określić
jako dostateczny. Budynki wymagają bieżących napraw pokryć dachowych, kominów, obróbek
blacharskich, stolarki okiennej i drzwiowej. Remonty i modernizacje budynków i lokali
mieszkalnych prowadzone będą w miarę zaistniałych potrzeb oraz możliwości finansowych
Gminy. Zakres wszystkich potrzeb remontowych i modernizacyjnych znacząco przewyższa jej
możliwości finansowe. W związku z tym, prace te będą wykonywane w ramach bieżących napraw,
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konserwacji i usuwania awarii. Zakres prac remontowych będzie weryfikowany i korygowany
bezpośrednio przed przystąpieniem do jego realizacji na podstawie wyników okresowej kontroli
budynków.
2. W zależności od potrzeb Wójt Gminy ujmie w projekcie budżetu gminy środki finansowe
z przeznaczeniem na bieżącą eksploatację i remonty budynków i lokali stanowiących własność
Gminy.
3. W latach 2019-2023 przewiduje się remonty w lokalach mieszkalnych w celu dostosowania lokali
do średniego stanu technicznego i możliwości wynajęcia tych lokali.
III. Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach.
1. W latach 2019-2023 będzie kontynuowana sprzedaż lokali mieszkalnych pochodzących
z komunalnego zasobu mieszkaniowego.
2. Sprzedaż lokali mieszkalnych może być prowadzona na wniosek najemcy i w poszczególnych
latach będzie uzależniona od zainteresowania najemców wykupem mieszkań.
3. Przewiduje się możliwość sprzedaży całego budynku komunalnego wraz z lokatorami w przypadku
nieskorzystania przez lokatorów z prawa pierwokupu.
4. Planowana sprzedaż budynków i lokali w kolejnych latach przedstawia się następująco:
-

2019 – 0 lokali,
2020 – 0 lokali,
2021 – 0 lokali,
2022 – 0 lokali,
2023 – 0 lokali.

IV. Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu.
1. Stawkę bazową czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego ustala Wójt Gminy
w drodze zarządzenia nie częściej niż 1 raz w roku.
2. Planuje się dokonania jednorazowej regulacji wysokości czynszu z uwagi na wyrównanie go
do poziomu stawek czynszu stosowanych w innych Gminach w lokalach o podobnym standardzie.
3. Podwyżka czynszu w kolejnych latach będzie dokonywana z uwzględnieniem średniorocznego
wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym.
4. Stawki czynszu w gminnym zasobie mieszkaniowym zróżnicowane są ze względu na wyposażenie
lokalu w urządzenia techniczne, instalacje i ich stan oraz ogólny stan techniczny budynku
lub lokali.
5. Wprowadza się następujące czynniki obniżające stawkę bazową czynszu:
a) brak centralnego ogrzewania – 10%,
b) WC poza lokalem – 10%,
c) zły stan techniczny budynku – 10%.
V. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy.
1. Mieszkaniowym zasobem gminy gospodaruje Wójt Gminy Wietrzychowice.
2. Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy polega w szczególności na: zawieraniu umów najmu
lokali, określeniu wysokości czynszu, naliczaniu czynszu i windykacją ich należności, utrzymaniu
obiektów w należytym stanie technicznym oraz zapewnieniu sprawnego działania istniejących
w budynku instalacji dokonywaniu bieżących przeglądów oraz wykonywaniu remontów bieżących
i modernizacji lokali i budynków.
3. Społeczną kontrolę prawidłowości gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy sprawuje
komisja Rady Gminy działająca w zakresie spraw społecznych.
VI. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach.
Podstawowym źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej z przeznaczeniem na bieżącą
eksploatacje i remonty będą wpływy z czynszów za najem lokali mieszkalnych i użytkowych.
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VII. 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, a także wydatki inwestycyjne.
Lp.

Rok

1.
2.
3.
4.
5.

2019
2020
2021
2022
2023

Koszty bieżącej
eksploatacji
4.000 zł
4.000 zł
4.000 zł
4.000 zł
4.000 zł

Koszty
remontów

Koszty
modernizacji

Koszty
inwestycji

Razem
4.000 zł
4.000 zł
4.000 zł
4.000 zł
4.000 zł

VIII. Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy.
W latach 2019-2023 przewiduje się utrzymanie budynków i lokali mieszkalnych w dobrym stanie
technicznym i ich bieżącą poprawę.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Piotr Moskal
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/32/2018
Rady Gminy Wietrzychowice
z dnia 20 grudnia 2018 r.

ZASAD WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD
MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY WIETRZYCHOWICE
I.

Postanowienia ogólne.

Mieszkaniowy zasób gminy przeznaczony jest dla zaspokojenia potrzeb lokalowych mieszkańców
Gminy Wietrzychowice posiadających zameldowanie w gminie oraz osób bezdomnych, których
ostatnio miejscem zameldowania był teren Gminy Wietrzychowice.
II. Określenie wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem
lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego.
1. Za osoby spełniające warunki do otrzymania w najem na czas nieoznaczony lokalu
z mieszkaniowego zasobu Gminy uznaje się:
a) osoby nie posiadające tytułu prawnego do innego lokalu, za wyjątkiem osób zamieszkujących
w pomieszczeniach nie nadających się na stały pobyt ludzi gdzie na jedną osobę uprawnioną
przypada mniej niż 5 nr powierzchni pokoi;
b) osoby, których średni dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego
w okresie jednego roku poprzedzającego datę złożenia wniosku o otrzymanie lokalu nie
przekracza 150% najniższego wynagrodzenia pracowników w gospodarstwie jednoosobowym
i 100% w gospodarstwie wieloosobowym oraz kwoty 115% najniższego wynagrodzenia
pracowników w gospodarstwie wieloosobowym z osobami niepełnosprawnymi. Warunki
wymienione w pkt. 1 muszą być spełnione łącznie;
c) uzyskały w trybie odrębnych przepisów pozwolenie na nadbudowę, rozbudowę
lub przebudowę pomieszczeń niemieszkalnych na mieszkalne w obiektach budowlanych
stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy;
d) osoby, które opuściły dom dziecka lub rodzinę zastępczą w związku z uzyskaniem
pełnoletności przy zachowaniu warunków, że osoby te pochodzą z Gminy Wietrzychowice
lub wychowały się w rodzinach zastępczych na terenie Gminy Wietrzychowice;
e) osoby, które przekazują dotychczas zajmowany lokal do dyspozycji Gminy w zamian za lokal
dostarczony przez Gminę;
f) osoby, które utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrof lub pożaru.
2. Lokale mogące zostać wydzielone jako lokale socjalne mają odpowiadać następującym warunkom:
a) nadają się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny;
b) powierzchnia pokoi przypadająca na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy
nie może wynosić mniej niż 5 m2;
c) mają obniżoną wartość użytkową.
3. Umowa najmu lokalu socjalnego może być zawarta z osobami, które nie posiadają tytułu prawnego
do lokali według następującej kolejności:
a) nabyły prawo do takiego lokalu na podstawie orzeczenia sądowego,
b) nie maja zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, są w trudnych warunkach i znalazły się
w niedostatku tj. jeżeli średni dochód miesięczny na członka gospodarstwa domowego
w okresie trzech miesięcy poprzedzających termin złożenia wniosku nie przekracza 75%
najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50% w gospodarstwie
wieloosobowym.
III. Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu
na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego.
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1. Pierwszeństwo wynajmu lokalu z mieszkalnego zasobu gminy przysługuje osobom, które:
a) pozbawione zostały mieszkań wskutek klęski żywiołowej, katastrofy budowlanej lub innego
zdarzenia losowego, lub
b) zajmują lokale mieszkalne w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, w związku
ze stwierdzeniem przez organ nadzoru budowlanego stanu zagrożenia życie lub mienia.
2. Pierwszeństwo wynajmu lokalu socjalnego przysługuje osobom, które:
a) nabyły prawo do takiego lokalu na mocy orzeczenia sądu, lub
b) pozbawione zostały mieszkań wskutek klęski żywiołowej, katastrofy budowlanej lub innego
zdarzenia losowego, lub
c) utraciły tytuł prawny do zajmowanego lokalu.
IV. Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawieranych na czas
nieoznaczony i o najem lokali socjalnych.
1. Wnioski o najem lokali rozpatruje Wójt Gminy.
2. Dla oceny warunków mieszkaniowych wnioskodawców i ich sytuacji materialnej, w celu
uzyskania opinii w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego Wójt może powołać komisję
opiniującą.
3. Komisja może liczyć od 3-5 osób.
4. W skład komisji mogą być powołani radni, pracownicy Urzędu Gminy i pracownicy GOPS.
5. Zadaniem komisji opiniującej jest uczestniczenie w oględzinach mieszkań zajmowanych przez
osoby ubiegające się o wynajęcie lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy i opiniowanie wniosków
osób ubiegających się o wynajęcie lokalu z uwzględnieniem kryteriów określonych w niniejszej
uchwale.
6. W oparciu o opinię Komisji Wójt podejmuje ostateczną decyzje o przydziale lokalu
V. Warunki dokonywania zamiany lokali.
1. Zamiana pomiędzy najemcami lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy:
a) zamiana mieszkania wymaga zgody Wójta Gminy w formie pisemnej,
b) warunkiem uzyskania zgody jest brak zaległości w zapłaceniu czynszu i opłat,
c) wyrażenie zgody następuje na wspólny wniosek zainteresowanych.
2. Zamiana pomiędzy najemcami lokali należących do mieszkaniowego zasobu Gminy, a osobami
zajmującymi lokale w innych zasobach odbywają się za zgodą Wójta Gminy na wniosek najemców
lokali. Do wniosku najemca zajmujący lokal nie należący do mieszkaniowego zasobu Gminy
dołącza zgodę właściciela na zamianę lokalu.
3. W sprawach nieuregulowanych w ust. 1 i 2 decyzję podejmuje Wójt Gminy.
VI. 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. Wynajmujący powinien zawrzeć umowę najmu lokalu stanowiącego własność Gminy
ze zstępnymi, wstępnymi, rodzeństwem i osobami przysposobionymi najemcy, którzy pozostali
w lokalu opuszczonym przez dotychczasowego najemcę lokalu, jeżeli on:
a) uzyskał tytuł prawny do innego lokalu w wyniku zawarcia związku małżeńskiego,
b) uzyskał tytuł prawny do innego lokalu, w którym w przypadku przekwaterowania wszystkich
osób uprawnionych nastąpiłoby przegęszczenie (poniżej 5 m powierzchni mieszkalnej
na osobę).
2. Osoby, które pozostały w lokalu w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy mogą otrzymać
ten lokal w najem jeżeli:
a) nie maja tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,
b) zamieszkiwały wspólnie z najemcą co najmniej 5 lat.
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VII. Zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy
oraz wynajmowania lokali na czas oznaczony.
1. Zawarcie umów najmu związanych ze stosunkiem pracy na czas określony może nastąpić za zgodą
Wójta Gminy z osobami, których zatrudnienie ze względu na posiadane kwalifikacje w Urzędzie
Gminy lub jego jednostkach organizacyjnych jest niezbędne.
2. Dopuszcza się możliwość wynajęcie lokalu mieszkalnego na czas oznaczony osobom
przebywający okresowo na terenie Gminy w celach służbowych lub wykonującym pracę zleconą
przez Gminę oraz osobom, które szukają lokalu mieszkalnego na krótki określony czas.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Piotr Moskal

