
UCHWAŁA NR X/64/19
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowogrodziec na 
lata 2019 – 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze 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 (tj. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1234) Rada Miejska w Nowogrodźcu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2019 – 
2023, zwany dalej Programem, który określa podstawowe kierunki działania gminy w zakresie gospodarowania 
zasobem mieszkaniowym.

Rozdział 1.
Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych 

latach

§ 2. 1. Mieszkaniowy zasób Gminy Nowogrodziec stanowi 120 lokali mieszkalnych o powierzchni 5 391 
m². W 15 budynkach stanowiących w 100% własność gminy znajduje się 61 lokali. W 33 budynkach, 
w których zawiązane są wspólnoty mieszkaniowe, z udziałem gminy, znajduje się 57 lokali oraz 2 lokale 
w budynkach spółdzielni mieszkaniowych. Z mieszkaniowego zasobu gminy jest możliwość wyodrębnienia 
lokalu z przeznaczeniem na wykonywanie innych zadań przewidzianych w przepisach ustawy z dnia  12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej.

2. Prognoza dotycząca wielkości mieszkaniowego zasobu Gminy Nowogrodziec w latach 2019 - 
2023 uwzględnia sprzedaż lokali mieszkalnych oraz oddanie do użytkowania nowych lokali mieszkalnych 
w budynku przy ul. Lubańskiej 13/14 oraz ul. Jodłowej 26 jak również planowane  wyburzenie budynków przy 
ul. Lubańskiej. Prognozę przedstawia tabela nr 1. Tabela nr 1- Prognoza dotycząca ilości i wielkości 
mieszkaniowego zasobu Gminy Nowogrodziec

lata

Zasób mieszkaniowy 2018 2019 2020 2021 2022 2023

liczba budynków 
komunalnych 15 16 15 15 15 15

liczba lokali komunalnych 120 135 130 125 120 115

powierzchnia lokali 
komunalnych w (m2) 5 391 5 937 5 712 5 487 5 262 5 037

§ 3. 1. Stan techniczny mieszkaniowego zasobu Gminy Nowogrodziec (budynki w 100% komunalne) 
przedstawia tabela nr 2 i tabela nr 3, uzależniony jest on od wieku budynków, wykonanych w przeszłości 
remontów oraz bieżącego utrzymania.

2. Użyte w tabeli nr 2 określenia oznaczają:

1) stan dobry – budynek w okresie objętym prognozą nie wymaga remontów, wymagane wykonywanie robót 
mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku – konserwacja;

2) stan średni – elementy konstrukcji są w dobrym stanie, natomiast inne elementy budynku należy 
konserwować, naprawić lub wymienić, wymagany okresowy remont elementów budynku, który ma na celu 
zapobieganie skutkom zużycia tych elementów i utrzymanie budynku we właściwym stanie technicznym – 
naprawa bieżąca;
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3) stan niezadowalający – zły stan techniczny wyłączenie z użytkowania ze względu na zagrożenie życia, 
zdrowia mieszkańców, przeprowadzenie kapitalnego remontu bądź wyburzenia. Tabela nr 2 - Prognoza 
stanu technicznego budynków komunalnych

Liczba budynków 
komunalnych i ich 

stan techniczny 2018 2019 2020 2021 2022 2023

dobry 9 11 11 11 11 11

średni 4 4 4 4 4 4

niezadowalający 2 1 0 0 0 0

Razem 15 16 15 15 15 15

Tabela nr 3 – Prognoza stanu technicznego lokali mieszkalnych

Liczba lokali 
komunalnych i ich 

stan techniczny 2018 2019 2020 2021 2022 2023

dobry 75 96 96 96 94 92

średni 31 31 31 28 25 22

niezadowalający 14 8 3 1 1 1

Razem 120 135 130 125 120 115

3. Powyższa  prognoza została opracowana w oparciu o planowane remonty budynków komunalnych wraz 
rozkwaterowaniem budynków o złym stanie technicznym.

Rozdział 2.
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, 

z podziałem na kolejne lata

§ 4. 1. Jednym z ważniejszych problemów, które należy rozwiązać w dziedzinie gospodarki lokalowej jest 
zły stan techniczny budynków i znajdujących się w nich lokali mieszkalnych. W dużej mierze stan ten wynika 
z zaawansowanego wieku obiektów, jak też zużycia na skutek wieloletniego eksploatowania przy braku 
wystarczających środków na remonty kapitalne. Lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Nowogrodziec znajdują się w większości w budynkach powstałych przed 1939 r. Tabela nr 4 – Analiza potrzeb 
remontowych i modernizacyjnych zasobu mieszkaniowego Gminy Nowogrodziec w latach 2019-2023

Koszty w (tys.) zł

Rodzaje robót 2019 2020 2021 2022 2023

Murarskie 25 20 15 10 10

Dekarskie 320 240 160 80 80

Stolarka budowlana 35 30 25 15 10

Instalacje elektryczne 7 5 5 3 2

Instalacje gazowe 50 35 30 30 25

Instalacje wodno-kanalizacyjne 15 12 10 10 7

Zduńskie 10 10 6 3 3
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Instalacje c. o. 20 160 10 10 10

Razem 482 512 261 161 147

2. W oparciu o analizę potrzeb oraz przewidywane środki finansowe opracowany został rzeczowy plan 
remontów i modernizacji gwarantujący utrzymanie w stanie niepogorszonym zasobu mieszkaniowego (tabela 
nr 5). Tabela nr 5 – Przewidywany plan remontów i modernizacji zasobu mieszkaniowego Gminy 
Nowogrodziec w latach 2019-2023

Koszty w (tys.) zł w latach

Rodzaje robót 2019 2020 2021 2022 2023

Murarskie 10 10 5 5 5

Dekarskie 80 80 80 80 80

Stolarka budowlana 10 10 5 5 5

Instalacje elektryczne 4 2 2 2 2

Instalacje gazowe 10 15 15 6 6

Instalacje wodno-kanalizacyjne 5 5 4 4 2

Zduńskie 6 3 3 3 3

Instalacje c. o. 20 80 80 10 10

Razem 145 205 194 115 113

3. Remonty części wspólnych o znacznym zakresie robót w budynkach wspólnot mieszkaniowych będą 
realizowane na podstawie prawomocnych uchwał. Realizacja tych robót odbywać się będzie po uprzednim 
zgromadzeniu niezbędnych środków finansowych na funduszu remontowym.

Rozdział 3.
Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach

§ 5. 1. W latach 2019 - 2023 zakłada się kontynuację sprzedaży lokali na rzecz dotychczasowych najemców 
oraz realizowany jest proces wycofywania udziałów gminy z budynków wspólnot mieszkaniowych 
w szczególności w przypadkach gdy w budynku pozostają pojedyncze lokale będące własnością gminy.

2. Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych reguluje odrębna uchwała Rady Miejskiej w Nowogrodźcu oraz 
ustawa o gospodarce nieruchomościami.

3. Prognozę dotycząca ilości i wielkości mieszkaniowego zasobu sporządzono na podstawie analizy z lat 
poprzednich, zaplanowano sprzedaż 5 lokali mieszkalnych rocznie.

Rozdział 4.
Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu

§ 6. Gmina Nowogrodziec będzie dążyć do takiego kształtowania stawek czynszowych aby docelowo 
zapewnić samowystarczalność finansową gospodarki mieszkaniowej przynajmniej w zakresie bieżącego 
utrzymania budynków.

§ 7. 1. Ustala się czynniki obniżające i podwyższające stawki czynszu.

2. Stawka bazowa za 1 m² lokalu mieszkalnego jest podwyższana lub obniżana, co uzależnione jest od 
wyposażenia lokali w instalacje, jego położenia i stanu technicznego.

3. Czynniki podwyższające stawkę czynszu:

1) instalacja wodna w budynku – 8%;

2) instalacja kanalizacyjna – 8%;
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3) sieć gazu przewodowego – 13%;

4) centralne ogrzewanie – 15 %;

5) łazienka – 13% (nie nalicza się zwyżki jeżeli wykonana została za zgodą wynajmującego na własny koszt 
najemcy);

6) lokale wyposażone w instalację kanalizacyjną – 13% (nie nalicza się zwyżki jeżeli wykonana została za 
zgodą wynajmującego na własny koszt najemcy);

7) lokale wyposażone w instalację wodną –13% (z wyjątkiem instalacji wodnej wykonanej w całości na 
własny koszt najemcy po zainstalowaniu do budynku).

4. W przypadku wystąpienia kilku współczynników podwyższających stawkę czynszu ulega ona 
podwyższeniu o sumę procentów za te czynniki.

5. Czynniki obniżające stawkę czynszu:

1) ciemna kuchnia – 10%;

2) lokale położone na strychu – 10%.

6. W przypadku wystąpienia kilku współczynników obniżających stawkę bazową ulega ona obniżeniu 
o sumę procentów za te czynniki.

7. Czynniki obniżające i podwyższające stawkę czynszu nie dotyczą czynszu za lokale socjalne.

8. Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, w których Gmina Nowogrodziec jest jednym ze 
współwłaścicieli, ustalone są przez wspólnoty mieszkaniowe poprzez podjęcie stosownych uchwał.

9. Stawkę bazową czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej ustala Burmistrz Nowogrodźca w zarządzeniu. 
Maksymalny wzrost - 15% rocznie.

§ 8. Przyjmuje się możliwość stosowania obniżek czynszu w wysokości do 20% stawki bazowej ze 
względu na wielkość dochodu gospodarstwa domowego najemcy, według następujących zasad:

1) o obniżkę czynszu mogą ubiegać się osoby, których miesięczny dochód nie przekracza 150% najniższej 
emerytury w gospodarstwach jednoosobowych oraz 100% najniższej emerytury na każdego członka 
rodziny w gospodarstwach wieloosobowych;

2) decyzję w sprawie obniżki stawki czynszu podejmuje Burmistrz Nowogrodźca na wniosek najemcy lokalu 
mieszkalnego;

3) najemca ubiegający się o obniżkę czynszu zobowiązany jest przedstawić deklarację o wysokości dochodów 
członków gospodarstwa domowego za okres trzech ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia 
wniosku;

4) za dochód uważa się dochód w rozumieniu przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

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 latach 2019 – 2023

§ 9. 1. Zarządcą lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy jest podmiot, 
któremu na podstawie pisemnej umowy powierzono zarządzanie lokalami wchodzącymi w skład tego zasobu. 

2. Zarządzanie budynkami wspólnot mieszkaniowych odbywa się na podstawie uchwał podjętych przez 
wspólnoty mieszkaniowe oraz ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

3. Zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym polega w szczególności na:

1) prowadzeniu ewidencji mieszkaniowego zasobu gminy;

2) sporządzaniu planów wykorzystania zasobu mieszkaniowego;

3) wykonywaniu czynności związanych z najmem lokali:

a) zawieraniu umów najmu,

b) naliczanie, pobieranie i rozliczanie należności od najemców,

c) windykacja zaległych należności,
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4) sprawowaniu nadzoru technicznego budynków i lokali;

5) zabezpieczeniu nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem;

6) wyrażaniu zgody na wykonywanie przez lokatorów ulepszeń w wynajmowanych lokalach,  oraz określenie 
rozliczeń z tego tytułu;

7) planowaniu i realizacji remontów i modernizacji budynków.

4. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład gminnego zasobu 
mieszkaniowego powinny zapewnić:

1) efektywne i sprawne działanie podmiotu zarządzającego;

2) utrzymanie stanu technicznego budynków na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia 
w okresie użytkowania;

3) ochronę ludzi i mienia w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy;

4) utrzymanie wymaganego stanu estetycznego budynków;

5) użytkowanie budynków i znajdujących się w nich pomieszczeń oraz urządzeń związanych z budynkiem 
zgodnie z przeznaczeniem.

5. W okresie obowiązywania Programu nie przewiduje się innego sposobu zarządzania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Nowogrodziec.

Rozdział 6.
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach

§ 10. 1. Podstawowym źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej z przeznaczeniem na remonty, 
bieżącą eksploatację i konserwację są wpływy z czynszów za najem lokali mieszkalnych, wspierane 
przychodami z czynszów za lokale użytkowe oraz ewentualne dotacje budżetu państwa  i gminy.

2. Na pokrycie kosztów zarządu i utrzymania części wspólnych nieruchomości właściciele lokali uiszczają 
zaliczki podlegające rozliczeniu po zbilansowaniu kosztów utrzymania nieruchomości w cyklach rocznych.

Rozdział 7.
Wysokość kosztów 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 koszty 

inwestycyjne

§ 11. Na koszty w zakresie utrzymania zasobu mieszkaniowego składają się koszty bieżącej eksploatacji, 
koszty techniczne utrzymania zasobu (w tym: remonty bieżące budynków, lokali, pomieszczeń wspólnego 
użytku i urządzeń technicznych), koszty wynagrodzenia zarządcy, zaliczka na fundusz remontowy, oraz koszty 
remontów i modernizacji stanowiące wydatki inwestycyjne.Tabela nr 6 – Koszty związane z utrzymaniem 
zasobu mieszkaniowego:

Koszty w (tys.) zł. 2019 2020 2021 2022 2023

Koszty bieżącej eksploatacji 142 300 156 500 172 180 189 400 208 340

Koszty remontów 16 900 17 000 18 000 18 000 18 000

Koszty zarządu nieruchomościami 
wspólnymi 51 100 49 000 49 000 49 000 49 000

Zaliczki na fundusz remontowy 77 150 75 000 75 000 75 000 75 000

Razem 287 450 297 500 314 180 331 400 350 340
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Rozdział 8.
Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy

§ 12. 1. Dla osiągnięcia wytyczonego celu w zakresie racjonalizacji polityki mieszkaniowej 
w nadchodzącym pięcioleciu niezbędnym będzie prowadzenie działań w wielu obszarach gospodarki 
mieszkaniowej, obejmujących:

1) sprzedaż lokali położonych w budynkach wspólnot mieszkaniowych dotychczasowym najemcom tych 
lokali;

2) poprawę warunków mieszkaniowych dotychczasowym najemcom poprzez prowadzenie polityki zamiany 
mieszkań.

2. W okresie obowiązywania programu nie przewiduje się zamian lokali związanych z remontami 
budynków i lokali, gdyż nie planuje się kompleksowych remontów wymagających czasowego wykwaterowania 
mieszkańców.

3. Planuje się wyburzenie 2 budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Lubańskiej.

4. Lokatorzy budynków przeznaczonych do rozbiórki, którym gmina zobowiązana jest zapewnić lokal 
zamienny mogą zostać umieszczeni w lokalach socjalnych, do czasu zaoferowania lokalu zamiennego. W takim 
przypadku nie stosuje się kryterium dochodowego.

Rozdział 9.
Przepisy końcowe

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Łukasz Konrad Izydorczyk
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