
UCHWAŁA NR 411/XLIV/2018
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH

z dnia 26 stycznia 2018 roku

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2018 - 2022

Na podstawie 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 z późniejszymi 
zmianami) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późniejszymi zmianami) RADA MIEJSKA W MYŚLENICACH 
uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała ma zastosowanie do mieszkaniowego zasobu gminy, o którym mowa w art.20 ust.1 ustawy 
z dnia 21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego.

§ 2. 1. Mieszkaniowy zasób gminy obejmuje lokale, które są wynajmowane na czas nieoznaczony; czas 
oznaczony, w tym lokale socjalne i lokale przeznaczone do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy - 
dotyczy to w szczególności mieszkań wynajmowanych pracownikom oświaty zatrudnionym w placówkach 
oświatowych /szkołach, przedszkolach/.

2. Wykaz lokali, o których mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Stan techniczny budynków mieszkalnych Gminy Myślenice jest zróżnicowany i zależy od wieku 
budynków, ich konstrukcji oraz wyposażenia w instalacje. W celu poprawy stanu technicznego budynków 
w latach 2018 - 2022 niezbędne będzie wykonanie szeregu prac remontowych i modernizacyjnych, a w 
szczególności:

a) W gminnych mieszkaniach wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych - wymiana stolarki budowlanej, 
przebudowa pieców kaflowych, montaż wkładów kominowych ze stali nierdzewnej, wymiana instalacji 
elektrycznej, Co, wod.-kan.; prace remontowe, modernizacyjne wynikające z uchwał wspólnot dotyczących 
części wspólnych budynków.

b) W budynkach wolnostojących na terenie Myślenic - roboty ogólnobudowlane wynikające z obowiązujących 
przeglądów na podstawie prawa budowlanego.

c) W budynku wielomieszkaniowym w Trzemeśni 256 - roboty dekarskie, elewacyjne, ocieplenie budynku.

d) W budynkach socjalnych w Jaworniku remont instalacji elektrycznej, wod.-kan. w częściach socjalnych 
budynków, remont wspólnych łazienek i wc, roboty murarsko-tynkarskie, wymiana stolarki budowlanej, 
remonty dekarsko-blacharskie, usuwanie awarii oraz inne roboty wynikające z prawa budowlanego.

e) W mieszkaniach położonych w budynkach szkół i przedszkoli - wykonanie ogrzewania lokali mieszkalnych 
niezależnego od ogrzewania szkół i przedszkoli, montaz wodomierzy w lokalach mieszkalnych w celu 
indywidualnego pomiaru zuzycia wody przez lokatorów, remont pomieszczeń wspólnie użytkowanych przez 
lokatorów, remonty wynikające z bieżących potrzeb i prawa budowlanego.
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2. Realizacja potrzeb remontowych i modernizacyjnych zapewniających poprawę stanu zasobu 
mieszkniowego będzie realizowana w pierwszej kolejności tam, gdzie wymaga tego bezpieczeństwo budynków 
i ich mieszkańców. W/w prace będą ustalane w ramach możliwości finansowych budżetu Gminy.

§ 4. Planowaną sprzedaż mieszkań w kolejnych latach prowadzi się w oparciu o Uchwałę 
Nr 156/XXII/2008 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2008r w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielanie bonifikat w cenie sprzedaży w drodze bezprzetargowej samodzielnych lokali komunalnych ich 
najemcom.

§ 5. ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ ORAZ WARUNKI OBNIŻANIA CZYNSZU:

1.  Stawkę bazową czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokali ustala Burmistrz Gminy w oparciu 
o zasady określone niniejszą uchwałą, o ile ustawy szczegółowe nie stanowią inaczej.

2. Stawka bazowa zostaje obniżona o 10%, jeżeli: - lokal znajduje się w strefie poza miejskiej, - w lokalu 
znajduje się kuchnia bez bezpośredniego oświetlenia naturalnego.

3. Przy ustalaniu stawki czynszu Burmistrz Gminy uwzględnia następujące czynniki obniżające wartość 
użytkową mieszkania:

100% - stawki bazowej - wyposażenie standardowe

90% - stawki bazowej - wszystkie urządzenia z CO bez gazu

85% - stawki bazowej - wszystkie urządzenia bez CO

70% - stawki bazowej - z łazienką, wc, bez CO, bez gazu

60% - stawki bazowej - tylko z wod.- kan.

50% - stawki bazowej - bez wod. - kan.

a/ Przez wyposażenie standardowe lokalu mieszkalnego rozumie się urządzenia wodno - kanalizacyjne, 
łazienka, wc, CO, gaz sieciowy.

b/ Przez urządzenia wodno - kanalizacyjne rozumie się również lokalne urządzenia wodociągowe 
/hydrofor/ i kanalizacyjne /szambo/.

c/ Przez wc rozumie się doprowadzoną do łazienki lub wydzielonego pomieszczenia instalację wod.-kan. 
umożliwiającą podłączenie miszli sedesowej i spłuczki; dotyczy to również wc przynależnego do lokalu, 
położonego poza lokalem na tej samej kondygnacji.

d/ Przez łazienkę rozumie się wydzielone w mieszkaniu pomieszczenie posiadające stałe instalacje : 
wod.-kan., ciepłej wody dostarczanej centralnie lub z urządzeń zainstalowanych w lokalu albo inne 
umożliwiające podłączenie wanny, brodzika, baterii, piecyka kąpielowego / gazowego, elektrycznego 
bojlera/.

e/ Centralne ogrzewanie dotyczy ogrzewania energią cieplną dostarczoną z ciepłowni i kotłowni 
lokalnych /osiedlowych, domowych/.

4. Podwyższanie czynszu lub innych opłat za używanie lokalu z wyjątkiem opłat niezależnych od 
właściciela nie może być dokonywane częściej niż co 6 miesięcy. Termin ten biegnie od dnia, w którym 
podwyżka zaczęła obowiązywać.

5. Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu 
obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.

6.  Wartość odtworzeniowa lokalu stanowi iloczyn jego powierzchni użytkowej i wskaźnika 
przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m 2 powierzchni budynku mieszkalnego.

7.  Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m 2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego 
ogłasza co 6 miesięcy Wojewoda Małopolski w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

8. Dla mieszkań po raz pierwszy wynajmowanych w okresie obowiązywania niniejszej Uchwały bazowa 
stawka czynszu będzie każdorazowo ustalana w zależności od wyposażenia technicznego lokalu oraz ich stanu, 
jednakże nie może ona przekroczyć 3% wartości odtworzeniowej lokalu.

9. Najemcy lokali opłacają czynsz miesięczny z góry do 10 dnia miesiąca.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 1243



10.1. Na wniosek najemcy, w oparciu o postanowienia niniejszej Uchwały może być zastosowana 
obniżka czynszu naliczonego według obowiązujących stawek w stosunku do najemców o niskich dochodach 
w przypadku, gdy najwyższa stawka czynszu za 1m 2 lokalu osiągnie 3% wartości odtworzeniowej lub 
wyższy.

10.2. Obniżki takie mogą być udzielane najemcom, których średni dochód w przeliczeniu na członka 
gospodarstwa domowego nie przekracza:

a/ 90% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym

b/ 135% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym

10.3. Kwotę obniżki różnicuje się w następujący sposób:

a/ o 50% stawki czynszowej dla najemców osiągających dochód określony przepisami ustawy o pomocy 
społecznej

b/ o 25% stawki czynszowej dla najemców nie przekraczających dochodu określonego w punkcie 10.2, 
a przewyższających dochód określony w punkcie 10.3a

10.4. Obniżek, o których mowa w punkcie 10.3 udziela się na okres 12 miesięcy. W przypadku, gdy niski 
dochód gospodarstwa domowego to uzasadnia właściciel, na wniosek najemcy, może udzielać obniżek na 
kolejne okresy dwunastomiesięczne.

10.5. Stawka czynszu po zastosowaniu obniżki nie może być niższa niż stawka za lokal socjalny.

10.6. Najemca ubiegający się o obniżkę czynszu obowiązany jest przedstawić deklarację o wysokości 
dochodów członków gospodarstwa domowego.

10.7. Za dochód, o którym mowa w punkcie 2 uważa się dochód w rozumieniu przepisów o dodatkach 
mieszkaniowych. W sprawach dotyczących deklarowania oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów 
członków gospodarstwa domowego i rodzaju dokumentów, które powinny być przez składających 
deklaracje przechowywane w celu udostępnienie na żądanie właściciela, stosuje się odpowiednio przepisy 
o dodatkach mieszkaniowych.

10.8. W razie wątpliwości, co do wiarygodności danych zawartych w przedstawionej deklaracji, 
właściciel może żądać od wnioskodawcy dostarczenia zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu 
skarbowego, o wysokości dochodów uzyskanych przez tą osobę oraz innych członków jej gospodarstwa 
domowego.

10.9. Właściciel może odstąpić od obniżenia czynszu, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu 
środowiskowego ustali, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi 
w deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy wskazującym, że jest on w stanie uiszczać 
czynsz nie obniżony, wykorzystując własne środki i posiadane zasoby finansowe.

10.10. W przypadku złożenia deklaracji niezgodnej z prawdą, najemca obowiązany jest zwrócić 
właścicielowi 200% kwoty nienależnie otrzymanego obniżenia czynszu.

10.11. Wnioskodawcy, który nie złożył deklaracji lub nie dostarczył na żądanie właściciela 
zaświadczenia, o którym mowa w punkcie 7, obniżki czynszu nie udziela się. A jeśli wnioskodawca, który 
korzysta z obniżek udzielonych wcześniej, odstępuje się od stosowania obniżek po upływie terminu, 
w którym powinien on dostarczyć deklarację lub zaświadczenie.

10.12. Obniżki, o których mowa w punkcie 3, mogą być stosowane także w stosunku do podnajemców, 
którzy używają lokali wynajmowanych przez gminę od innych właścicieli i podnajmowanych tym 
podnajemcom.

§ 6. SPOSÓB I ZASADY ZARZĄDZANIA LOKALAMI W GMINNYM ZASOBIE 
MIESZKANIOWYM.

1. Gmina zarządza lokalami i budynkami wchodzącymi w skład zasobu mieszkaniowego Gminy.

2. Decyzje w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy podejmuje w jej imieniu Burmistrz.

3. Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy należącym do wspólnot mieszkaniowych uwzględnia 
stosowne uchwały podejmowane przez te wspólnoty.
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4. Zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu 
czynności mających na celu w szczególności utrzymanie należytego stanu technicznego mieszkaniowego 
zasobu, w tym prowadzenie remontów bieżących, kapitalnych, obsługę finansowo-księgową, prowadzenie 
windykacji należności, podejmowanie decyzji w zakresie umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu 
zapłaty wierzytelności.

5. 

§ 7. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej będą środki budżetowe Gminy oraz pozyskiwane 
fundusze zewnętrzne mające na celu wsparcie realizacji budownictwa socjalnego.

§ 8. 1. Wysokość rocznych wydatków na gminny zasób mieszkaniowy określa Rada Miejska w uchwale 
budżetowej uwzględniając konieczne koszty eksploatacji, remontów i modernizacji lokali oraz koszty zarządu 
nieruchomościami wspólnymi i wydatki inwestycyjne.

2. Wysokość wydatków na koszty bieżące eksploatacji mieszkaniowego zasobu gminy.

Przewidywane wydatki w latach 2018 -2022 ilustruje poniższa tabela
 Lp.  Rodzaj wydatków  2018 

rok
 2019 
rok

 2020 
rok

 2021 
rok

 2022 
rok

1. Koszty bieżącej eksploatacji /zł/ 42 000 44 000 46 000 48 000 50 000
2. Koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków /zł/ 70 000 75 000 80 000 85 000 90 000
3. Koszty zarządu nieruchomości wspólnych gdzie gmina jest 

współwłaścicielem /zł/
45 000 46 000 47 000 48 000 49 000

3. Wysokość wydatów inwestycyjnych będzie uzależniona od możliwości budżetowych Gminy 
i pozyskanych środków zewnętrznych.

§ 9. 1. Gmina Myślenice stwarza i popiera warunki dla przedsięwzięć mających wpływ na racjonalizację 
i poprawę wykorzystania mieszkaniowego zasobu gminy poprzez:

- udzielanie bonifikat dla najemców wyrażających chęć wykupienia zajmowanego lokalu mieszkalnego,

- dokonywanie sprzedaży lokali mieszkalnych na raty,

- umożliwienie zamiany mieszkań pomiędzy najemcami lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lub użytkownikami zajmującymi lokale w innych zasobach, 
a także właścicielami lokali,

- inicjowaniu i prowadzeniu efektywnej zamiany lokali mającej na celu zapewnienie możliwości bieżącego 
regulowania opłat związanych z najmem lokalu oraz zmniejszenie liczby dłużników

2. Gmina Myślenice popierać będzie każdą inicjatywę zmierzającą do zaspokojenia potrzeb 
mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

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

 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach

mgr Tomasz Wójtowicz
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WYKAZ LOKALI STANOWIĄCYCH MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY MYŚLENICE

 Lp.  Adres lokalu Metraż 
/m 2 /

 Stan techniczny lokali 
mieszkalnych

 Forma 
użytkowania

 UWAGI

1. Myślenice 
Osiedle 1000 -
lecia 2 - Nr 
lokalu: 8, 13, 
28,31

136,80 lokale wyposażone 
w instal.wod.kan, gaz, 
ogrzewanie piecowe

" "

2. Myślenice 
Osiedle 1000-
lecia 4 - Nr 
lokali: 1,12,26

127,20 lokale wyposażone 
w instal.wod.kan, gaz, 
ogrzewanie piecowe

" "

3. Myślenice 
Osiedle 1000-
lecia 7 - Nr 
lokalu: 32

34,80 lokal wyposażony 
w instal.wod.kan, gaz, CO

" "

4. Myślenice 
Osiedle 1000-
lecia 13 - Nr 
lokali: 
11,26,30,31,37,
42,44,45

338,80 lokale wyposażone 
w instal.wod.kan, gaz, 
ogrzewanie piecowe

" "

5. Myślenice 
Osiedle 1000-
lecia 14 - Nr 
lokali: 10, 19,

88,60 lokale wyposażone 
w instal.wod.kan, gaz, 
ogrzewanie piecowe

" "

6. Myślenice Rynek
2 - Nr lokalu: 3

27,30 lokal wyposażony 
w instal.wod.kan, gaz, CO

" "

7. Myślenice 
ul.Drogowców 
4 - Nr lokalu: 
1,2,3

86,09 lokale wyposażone 
w instal.wod.kan., ogrzewanie 
piecowe

" samoistna własność
gminy

8. Myślenice ul.3-
go Maja 16 - Nr 
lokalu: 1,2

102,5 lokale wyposażone 
w instal.wod.kan., ogrzewanie 
piecowe

" "

9. Myślenice 
ul.Sienkiewicza 
18 - Nr lokalu: 
1,2,3

134,57 lokale wyposażone 
w instal.wod.kan., 
gaz,ogrzewanie centr.

" "

10. Osieczany 269 - 
Nr lokalu 8D

52,75 lokale wyposażone 
w instal.wod.kan., 
gaz,ogrzewanie centr.

" "

11. Trzemeśnia 
256 - Nr lokalu 
1,2,3,4,5,6

281,01 lokale wyposażone 
w instal.wod.kan., 
gaz,ogrzewanie centr.

" "

12. Jawornik 773 - 
Nr lokali: 1 - 24

618,80 lokale wyposażone 
w instal.wod.kan., ogrzewanie 
centr

lokale socjalne na 
czas oznaczony

"

13. Jawornik II 325,20 lokale o obniżonym standardzie
wyposażone 
w inst.elektr.,ogrzewanie 
piecowe, wspólne 
pomieszczenie socjalne- 
umywalnia, wc

lokal nr 3 na czas 
nieoznaczony; lokale 
Nr 1,2,4, 5, 5a, 6, 7, 
8, 9, 10 - lokale 
socjalne

1 lokal po opróżnieniu 
przez dotychczasowych 
najemców do 
przekształcenia na lokal
socjalny

14. Jawornik III 323,20 lokale o obniżonym standardzie
wyposażone 
w inst.elektr.,ogrzewanie 
piecowe, wspólne 
pomieszczenie socjalne- 

lokale nr 1,3,5,7 na 
czas nieoznaczony; 
lokale 
Nr 2,4,6,8,9,10,11 - 
lokale socjalne

4 lokale po opróżnieniu 
przez dotychczasowych 
najemców do 
przekształcenia na 
lokale socjalne
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umywalnia, wc

15. Jawornik IV 236,20 lokale wyposażone 
w ogrzewanie piecowe, 
łazienkę, wc.

Lokale Nr 1, 3, 6 na 
czas nieoznaczony; 
lokale Nr 2, 4, 5, 7 - 
lokale socjalne

3 lokale po opróżnieniu 
przez dotychczasowych 
najemców do 
przekształcenia na 
lokale socjalne

16. Jawornik 773 618,80 lokale wyposażone w instalacje
wod.-kan., centr.ogrzewanie na
energię elektryczną, łazienki 
z wc.

24 lokale socjalne - 
na czas oznaczony

budynek socjalny

17. Droginia - 
szkoła 
podstawowa - 
Lokale Nr 1

52,30 Budynek ocieplony, 
wyposażony w inst.wod.-
kan.,gaz,CO

na czas nieoznaczony samoistna własność 
gminy

18. Jawornik 293 - 
szkoła 
podstawowa - 
Lokale Nr 1,2

82,14 Budynek ocieplony, 
wyposażony w inst.wod.-
kan.,gaz,CO - indywidualnie

na czas stosunku
pracy

"

19. Jasienica 48 - 
szkoła 
podstawowa - 
Lokale Nr 1,2

88,22 Budynek ocieplony, 
wyposażony w inst.wod.-
kan.,gaz,CO

1 lokal na czas
stosunku pracy
1 lokal do czasu

przyznania
lmieszkania z

gminnego zasobu
mieszkaniowego

"

20. Krzyszkowice 
368 - szkoła 
podstawowa - 
Lokale Nr 1

72,26 Budynek ocieplony, 
wyposażony w inst.wod.-
kan.,gaz,CO - indywidualnie

na czas stosunku
pracy

"

21. Poręba 16 - 
szkoła 
podstawowa - 
1 lokal

45,50 Lokal wyposażony w inst.wod.-
kan., CO

" "

22. Trzemeśnia 
250 - szkoła 
podstawowa - 
1 lokal

79,88 Lokal wyposażony w inst.wod.-
kan., gaz, CO

na czas nieoznaczony "

23. Zawada 24 - 
szkoła 
podstawowa - 
1 lokal

29,35 Lokal wyposażony w inst.wod.-
kan.,ciepła woda, gaz, CO

na czas stosunku
pracy

"

24. Myślenice 
ul.Pardyaka 26 -
szkoła 
podstawowa - 
1 lokal

46,99 Budynek ocieplony,
wyposażony w inst.wod.-

kan.,gaz,CO - indywidualnie

" "

25. Myślenice 
ul.Ogrodowa 7 -
przedszkole 
samorządowe -
1 lokal

27,26 " na czas nieoznaczony "

26. Myślenice 
ul.Batorego 1a
 - przedszkole 
samorządowe -
1 lokal

27,26 " na czas stosunku
pracy

"

27. Jasienica 48 - 
przedszkole 
samorządowe -
1 lokal

47,47 Lokal wyposażony w inst.wod.-
kan.,ciepła woda, gaz, CO

" "
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