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UCHWALA Nr XXXII/213/09
RADY GMINY STRZELECZKI

z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie przyjecia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzeleczki na lata
2009 - 2013

(Opole, dnia 18 maja 2009 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.
1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 86, poz. 602, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 228, poz. 1458) oraz 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 (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266; z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249. poz.

'3; z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218), Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co nastepuje:

§ 1. Uchwala sie wieloletni program gospodarowania mieszkaniowymzasobem Gminy Strzeleczki na lata 2009 - 2013.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzeleczki na lata2009 - 2013

I.Wielkosc oraz stan techniczny zasobu mieszkaniowego Gminy

1. Gmina Strzeleczki posiada lacznie 37 lokali mieszkalnych o powierzchni uzytkowej 2288,35 m2.
2. Zasoby mieszkaniowe Gminy Strzeleczki zarzadzane sa przez Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej i

administrowane przez Gminny Zespól Ekonomiczno - Administracyjny Szkól w Strzeleczkach.
Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej zarzadza 11 lokalami mieszkalnymi polozonymi w budynkach wielofunkcyjnych i 3
mieszkaniami w budynku komunalnym, gdzie Gmina posiada wlasnosc w 100% oraz 7 lokalami mieszkalnymi w dwóch
innych budynkach, w których Gmina ma udzial czesciowy. Powierzchnia lokali mieszkalnych zarzadzanych przez GZGK
wynosi 1274,58m2.

Wykaz lokali mieszkalnych zarzadzanych przez GZGK Strzeleczki

y
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r' Lokale mieszkalne
Powierzchnia uzytkowa m2 Stan techniczny

l. Zielina
ul. Prudnicka 6
Mieszkanie 1 105,67 dobry
Mieszkanie 2 67,33 dobry
Mieszkanie 3 49,74 dobry
Mieszkanie 4 66,45 dobry
Mieszkanie 5 48,61 dobry
Mieszkanie 6 129,47 dobry
Mieszkanie 7 103,06 dobry

2. Zielina
ul. Prudnicka 9 dostateczny
Mieszkanie 1 38,71
Mieszkanie 2 __ 6__ - dosta,

3. Strzeleczki 58,61 I dol
ul. Sienkiewicza 27 I-- - - "-4. Dobra

Iul. Lipowa 25
Mieszkanie 1 54,00 do!
Mieszkanie 2 54.00 do!
Mieszkanie 3 29,20 dol

5. Dobra
ul. Szkolna 43
Mieszkanie 1 90,00 dol
Mieszkanie 2 _ 6__ dol

6. Bulawa6
I

Mieszkanie 1 47,18
I

dol
Mieszkanie 2 47,18 dol
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Gminny Zespól Ekonomiczno - Administracyjny Szkól administruje 4 Domami Nauczyciela, w których znajduje sie 11
mieszkan, 4 mieszkaniami sluzbowymi znajdujacymi sie w budynkach przedszkoli, 1 mieszkaniem sluzbowym w szkole
oraz 1 mieszkaniem sluzbowym w domu jednorodzinnym. Lacznie GZEAS administruje 16 lokalami mieszkalnymi o

powierzchni 1013,77 m2 , stanowiacych w 100 % wlasnosc Gminy.
Wykaz lokali mieszkalnych administrowanych przez GZEAS Strzeleczki.

-i
l

Mi,
Mi,

5. Mieszkanie sluzbowe

IMieszkanie. 1

I

Mieszkante sluzbowe
ul. Szkolna 6

w Pisarzowicach 9 i61,44 dobry
-- --+

w Raclawiczkach

3- Gmina nie posiada lokali socjalnych.
Prognozawielkosci mieszkaniowego zasobu dla Gminy Strzeleczki.

5. Struktura wiekowa budynków i stopien wyposazenia mieszkan w podstawowe instalacje i urzadzenia.
1) Budynki, w których znajduja sie mieszkania gminne to w 50 % budynki przedwojenne, sredni wiek tych budynków

wynosi okolo 90 lat, a stopien zuzycia waha sie w granicach 50 %.
2) Stopien wyposazenia mieszkan w podstawowe instalacje i urzadzenia:

a) centralne ogrzewanie 73 %,
b) instalacja wodno - kanalizacyjna 98 %,
c) wc 92%,
d) lazienka 92%.

II. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikajacy ze stanu technicznego lokali mieszkalnych, z
podzialem na kolejne lata
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Mieszkanie 2 47,18 dobry
Mieszkanie3 47,18 dobry
Mieszkanie 4 47,18 dobry
Mieszkanie 5 47,18 dobry

7. Raclawicki
ul. Opolska 80 96,33 dobry
Razem:

1274,58 m2

I Lp.
Lokale mieszkalne

-
- Powierzchnia IStan

-"-uzytwa m2
techniczny

- .
l. Dom Nauczyciela w Dobrej

ul. Szkolna 35
Mieszkanie 1 66 dobry

I
Mieszkanie 2 56 dobry
Mieszkanie 3 66 dobry
Mieszkanie 4 62 dobry
Mieszkanie 5 62 dobry

2. Dom Nauczyciela w Dziedzicach
, ul. Szkolna 4a

Mieszkanie 1 57,08 dobry

-JMieszkanie 2 57,08 dobry
3. Dom Nauczyciela w Pisarzowicach 81

Mieszkanie l 54,52 ldobry
Mieszkanie 2 54,52 obryI-:- u - -

Mieszkanie 1

i9 11
dobry----- -- -- ---

Mieszkaniesluzbowew Raclawiczkach
ul. Polna 15

153,54Mieszkanie 1 dobry
Mieszkanie 2 53,54 dobry

8. Mieszkanie sluzbowe w Smolarni

ul. Opolska 46
Mieszkanie 1 102,90 dobry
Razem: 1013,77 m2

Rok Ilosc lokali mieszkaln ch Ilosc lokali
2009 33
,2010 24

I2011 22
-----

--= =-
- - - -'

2012 2
12013

-
2
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1. Stan techniczny zasobu mieszkaniowego Gminy jest dobry i w dwóch mieszkaniach dostateczny. Gmina bedzie

zmierzac w kierunku sprzedazy lokalimieszkalnych na rzecz lokatorów.W roku 2009 planuje sie wymienic 14 zuzytych

okien w 2 lokalach mieszkalnych w Zielinie ul.Prudnicka 6. W latach nastepnych zakres prac ograniczy sie jedynie do

niezbednych napraw biezacych, zwiazanych z utrzymaniem tych zasobów w stanie niepogorszonym.

III.Planowana sprzedaz lokalimieszkalnych w latach 2009 - 2013

Prognoza i wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedazy.

Pierwszenstwo w nabywaniu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedazy, przysluguje najemcom lokali, z którymi
umowy najmu zawarte zostaly na czas nieoznaczony - sprzedaz nastepuje w takim przypadku w trybie bezprzetargowym i
odbywa sie na preferencyjnych zasadach.

IV. Zasady polityki czynszowej

1. Zasady polityki czynszowej zasobów mieszkaniowych jednostki samorzadowej uchwala jej rada, natomiast organ
wykonawczy tej jednostki w oparciu o uchwale rady ustala stawke bazowaczynszu. Jezeli gmina nie dostarczy lokalu
socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sadowego, wlascicielowi przysluguje odszkodowawcze od
gminy.

2. Stawke bazowa czynszu za najem lokali komunalnych ustala Wójt Gminy Strzeleczki w oparciu o wieloletni program
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzeleczki z zachowaniem zasad wynikajacych z obowiazujacychw
tym zakresie przepisów prawnych.

3. Stawka bazowa czynszu podlega zróznicowaniu uwzgledniajac czynniki podwyzszajace i obnizajace wartosc uzytkowa
lokalu mieszkalnego, które obejmuja miedzy innymi:
1) wyposazenie budynku i lokalu w urzadzenia techniczne;
2) polozeniabudynku.

4. Ustala sie czynniki podwyzszajacewartosc bazowa stawki czynszu:
a) WC lub lazienka - podwyzszenie o 20 %,
b) centralne ogrzewanie - podwyzszenie 015 %,
c) mieszkanie z urzadzeniami wodno - kanalizacyjnymi bez wc lub lazienki - podwyzszenie 010 %,
d) mieszkanie w miejscowosci Strzeleczki - podwyzszenieo 10 %,
e) mieszkaniew miejscowosci: Moszna, Dobra, Smolarnia, Raclawiczki, Kujawy lub Zielinia - podwyzszenieo 5%.

5. Ustala sie czynniki obnizajace wartosc bazowa stawki czynszu:
a) mieszkanie w budynku przeznaczonym do rozbiórki - obnizenieo 50 %,
b) mieszkanie bez urzadzenwodociagowych lub kanalizacyjnych- obnizenie 030 %,
c) mieszkaniez kuchnia bez posredniego oswietlenia naturalnego- obnizenie o 10 %,
d) mieszkanie polozone w miejscowosci: Pisarzowice, Komorniki, Lowkowice, Scigów, Wawrzyncowie, lub w

przysiólkach: Nowy Bud, Nowy Mlyn, Serwitut, Kopalina, Bulawa, Urszulanowice - obnizenie o 5 %.
6. Stawka czynszu po uwzglednieniu wszystkich obnizek wskazanych w ust. 5 nie moze byc nizsza niz 50 % stawki

wlasciwej.

7. Czynników obnizajacych wartosc uzytkowa lokali wymienionych w ust. 5 nie stosuje sie do stawki czynszu za lokale o
powierzchni uzytkowej przekraczajacej 80 m2wynajetych w drodze przetargów.

8. Wzrost stawki czynszu odbywac sie bedzie nie czesciej niz raz w roku, po wypowiedzeniu na pismie dotychczasowej
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Lata Planowana sprzedaz Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedazy
lokali

2009 4 l. Dom Nauczyciela w Strzeleczkach:
- 2 mieszkania
2. Mieszkanie sluzbowe w Pisarzowicach 9
- l mieszkanie
3. Strzeleczki ul. Sienkiewicza 27
- 1 mieszkanie

2010 9 1. Dom Nauczyciela w Dobrej ul. Szkolna 35:
- 5 mieszkan
2. Dom Nauczyciela w Dziedzicach ul. Szkolna
- 2 mieszkania

3. Dom Nauczyciela w Pisarzowicach 81-2 mieszkania
U 2 1. Zielina ul. Prudnicka 9

I - 2 mieszkania
2012

---- ---
12013

---- ----
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wysokosci, najpózniejna koniec miesiaca kalendarzowego z zachowaniem terminów wypowiedzenia wynikajacych z

przepisów ustawy,

9. Stawka bazowa w skali roku powinna wynosic nie wiecej niz 3 % wskaznika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2

powierzchni uzytkowej budynków mieszkalnych okreslonego przez Wojewode Opolskiego.

10. Stawke bazowa. o której mowa w ust. 9, podwyzsza sie raz w roku co najmniej o srednioroczny wskaznik wzrostu cen

towarów i uslug konsumpcyjnych ogólem w poprzednim roku kalendarzowym, nie wiecejjednak niz o 10 %

dotychczasowej stawki bazowej.

11. W przypadku utworzenia lokalisocjalnych, stawka czynszu najmu takiego lokalu równa bedzie 50 % najnizszej stawki

w zasobie mieszkaniowym ustalonej na podstawie stawki bazowej czynszu.

V. Sposób izasady zarzadzania lokalamiibudynkami wchodzacymi w sklad mieszkaniowego zasobu Gminy

Strzeleczkioraz przewidywane zmiany w zakresiezarzadzaniamieszkaniowym zasobem Gminy Zarzadzanie

budynkami ilokalamiwchodzacymi w skladmieszkaniowego zasobu Gminy Strzeleczkipowierzone zostalo

Gminnemu Zakladowi Gospodarki Komunalnej, oraz administrowanie Gminnemu Zespolowi Ekonomiczno -
Administracyjnemu Szkól w Strzeleczkach.

Zadania z zakresu zarzadu mieszkaniowym zasobem gminy obejmuja w szczególnosci:
1. Zapewnienie najemcom lokali podstawowych warunków mieszkaniowych.
2. Utrzymanie w nalezytym stanie technicznym nieruchomosci oraz znajdujace sie na nich urzadzen komunalnych i

zieleni.
Prowadzenie spraw zwiazanych z najmem lokali poprzez zawieranie umów najmu, pobieranie czynszu i innych oplat

zwiazanych z najmem lokali.
4. Biezace remonty i konserwacje lokali i budynków.
5. Zapewnienie obslugi komunalnej poprzezzawieranie umów na swiadczenie uslug odbioru nieczystosci.

VI.Zródla finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2009 -2013

1. Zródlem finansowania gospodarki mieszkaniowej sa wplywy z:
a) czynszów za lokale mieszkalne,
b) wplywów za lokale uzytkowe,
c) srodków z budzetu Gminy.

VII.Wysokosc wydatków w kolejnych latach z podzialem na koszty Koszty w zl 2009 2010 2011 2012 2013

VIII.Inne dzialaniamajace na celu poprawe wykorzystania i racjonalizacjegospodarowania mieszkaniowym

zasobem Gminy StrzeleczkiW celu utrzymania zasobu mieszkaniowego na poziomie niepogorszonym,

wykonywane beda biezace naprawy ikonserwacja. Gmina nie przewiduje remontów kapitalnych lokali

mieszkalnych lecz bedzie dazyc do ich sprzedazy, zwlaszcza tych które wymagaja duzych nakladów.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Strzeleczki.

§ 3. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Województwa Opolskiego i wchodzi w zycie po uplywie 14
dni od dnia ogloszenia.
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2009 '2010 2011
26.588 24.000 ,22.000-
29.615 31.100

p62O2.543 2.600 2.700
16.205
74.951 157.700 157.300

Koszty w zl 2009 2010 2011 2012 2013
Biezace naprawy i konserwacia 58.746 57.700 57.300 58.000 58.800
Remonty: - wymiana okien 16.205 - - - -

Oqólem koszty: 74.951 57.700 57.300 58.000 58 .80_


