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UCHWAŁA NR IV/31/2011
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszanka 
na lata 2011 – 2015 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 21 ust. 1 pkt. 1 i ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 
z późn. zm.), Rada Gminy Olszanka uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszanka na lata 2011 – 
2015, jak w załączniku 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka. 

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

 

Przewodniczący Rady 

Walenty Oliwa
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Załącznik do Uchwały Nr IV/31/2011

Rady Gminy Olszanka

z dnia 27 stycznia 2011 r.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszanka na lata 2011 – 2015 oraz 
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Rozdział I.
Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy w poszczególnych 

latach z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne 

§ 1. 1. Wielkość zasobów mieszkaniowych Gminy na dzień 31 grudnia 2010r. wynosiła: 854,67 m2, a jego 
wielkość oraz struktura przedstawiały się następująco: 

 
Rodzaj Ilość Powierzchnia użytkowa m2 

Lokale mieszkalne 16 854,67 
Lokale socjalne - - 

Razem powierzchnia 854,67 

2. Stopień wyposażenia mieszkań w podstawowe instalacje i urządzenia: 

- instalacja wodociągowa - 100 % 

- w.c. - 70 % 

- łazienki - 70 % 

- centralne ogrzewanie - 70 % 

3. Struktura wiekowa budynków: 

- wybudowane przed rokiem 1945 - 70% 

- wybudowane po roku 1969 - 30 % 

4. Prognoza dotycząca wielkości mieszkaniowego zasobu dla Gminy Olszanka przedstawia się następująco: 

 
Rok Ilość lokali mieszkalnych Ilość lokali socjalnych 
2011 16 - 
2012 9 - 
2013 9 3 
2014 9 3 
2015 9 3 

Pozyskiwanie lokali socjalnych nastąpi poprzez adaptację pomieszczeń o innym przeznaczeniu niż 
mieszkalne – będących własnością Gminy. 

§ 2. Prognoza dotycząca stanu technicznego zasobu mieszkaniowego w poszczególnych latach z podziałem na 
lokale socjalne i mieszkaniowe: 

Lokale socjalne: 

 
Stan techniczny Lata Ilość 

dobry średni zły 
2011 0 - - - 
2012 0 - - - 
2013 3 3 - - 
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2014 3 3 - - 
2015 3 3 - - 

Lokale mieszkalne: 

 
Stan techniczny Lata Ilość 

dobry średni zły 
2011 16 5 9 2 
2012 9 3 6 - 
2013 9 3 6 - 
2014 9 3 6 - 
2015 9 3 6 - 

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

z podziałem na kolejne lata 

§ 3. Czynnikami mającymi istotny wpływ na stan techniczny budynku są m.in.: wiek budynku, rodzaj 
zabudowy, rodzaj pokrycia dachowego, sposób utrzymania budynków, sposób użytkowania przez mieszkańców 

 
Rok Budynek Zakres remontu 
2014 budynek w m. Gierszowice wymiana stolarki okiennej 
2014 budynek w m. Janów wymiana stolarki okiennej, drzwiowej 
2014 budynek w m. Michałów wymiana stolarki okiennej 

W pozostałych budynkach w latach 2011 – 2015 nie przewiduje się przeprowadzenia remontów lokali 
mieszkalnych. 

Rozdział III.
Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych w latach 2011 – 2015 

§ 4. 1. Sprzedaż mieszkań komunalnych w gminie realizowana jest w oparciu o uchwałę Rady Gminy Olszanka 
Nr XXVII/332/2005 z dnia 6 września 2005r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 
Gminy Olszanka oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. 

2. Prognoza sprzedaży lokali mieszkalnych: 

- 2011 - 5 lokali 

- 2012 - 2 lokale 

- 2013 - 0 

- 2014 - 0 

- 2015 - 0 

Rozdział IV.
Zasady polityki czynszowej 

§ 5. 1. Stawki czynszu dla zasobu mieszkaniowego Gminy Olszanka za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali 
mieszkalnych ustala Wójt Gminy w drodze zarządzenia na podstawie postanowień niniejszej uchwały 
z uwzględnieniem czynników obniżających ich wartość użytkową. 

2. W latach 2011-2015 przewiduje się stosowanie dotychczasowych czynników wpływających na obniżenie 
stawki czynszowej: 

- lokal bez C.O. - 10 % 

- lokal bez urządzeń kąpielowych - 10 % 

- lokal bez WC - 10 % 

- lokal bez instalacji wodno – kanalizacyjnej - 10 % 



Id: EUBJA-CYTIL-MDKOE-TPGYP-NBYPV. Podpisany Strona 3

3. Czynniki obniżające stawki czynszu nie dotyczą stawki czynszu za lokale socjalne. 

Rozdział V.
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

§ 6. Zarządzanie lokalami i budynki wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy powierzone zostało 
administratorom budynków komunalnych tj. Gminie Olszanka, Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu 
w Olszance z/s w Krzyżowicach, Zespołowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Szkół i Przedszkoli w Olszance 
z/s w Krzyżowicach.W latach 2011 – 2015 nie przewiduje się zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym 
zasobem Gminy. 

Rozdział VI.
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej oraz wysokości wydatków w kolejnych latach 

§ 7. 1. Podstawowymi źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej są: 

1) wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i socjalne; 

2) budżet Gminy Olszanka. 

2. Dodatkowym źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej mogą być: 

1) fundusze Unii Europejskiej; 

2) środki z budżetu państwa; 

3) kredyty na remonty. 

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach: 

 
Lata Środki pochodzące z czynszów Środki z budżetu gminy 

2011 11 725,92 - 
2012 15,110,28 1 000 
2013 22 665,42 1 000 
2014 33 988,13 1 000 
2015 50 982,19 1 000 

§ 8. 1. Od 2009r. maksymalna wysokość stawki czynszu wynosi za lokale mieszkalne 1 zł/m2. Przy tej stawce 
planowane roczne wpłaty z tytułu czynszu wynoszą 11 725,92 złotych.Wpłaty z czynszów są bardzo niskie 
i pokrywają jedynie wydatki związane z bieżącą eksploatacją budynków.Podstawowym źródłem finansowania 
wydatków na remont jest budżet Gminy. 

2. W kolejnych latach przewiduje się następującą wysokość wydatków: 

 
Lp. Rodzaj kosztów 2011 2012 2013 2014 2015 
1. Koszty bieżącej eksploatacji 9 200 11 040 13 250 15 900 19 080 
2. Koszty remontów i modernizacji 2 000 3 000 3 000 3 000 3 000 
3. Wydatki inwestycyjne - - - - - 
4. Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Ogółem 13 200 16 040 18 250 20 900 24 080 
Rozdział VII.

Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy. 

§ 9. W ramach działań, mających na celu poprawę gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy, planuje 
się sprzedaż lokali wymagających dużych nakładów finansowych na remonty, co w rezultacie pozwoli na 
zwiększenie środków na remonty budynków pozostających w zarządzie Gminy. Ponieważ ze względów 
ekonomicznych nie planuje się budowy komunalnych budynków mieszkalnych, Gmina winna utrzymać zasób 
mieszkaniowy komunalny przynajmniej na poziomie 6 - 8 lokali mieszkalnych, utworzyć zasób lokali socjalnych 
oraz wyznaczyć na terenie całej Gminy dla inwestorów, chcących rozwiązać własne potrzeby mieszkaniowe, nowe 
tereny pod budowę domów jednorodzinnych. 
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Rozdział VIII.
Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

1. Zasady mają zastosowanie do mieszkaniowego zasobu Gminy Olszanka. 

2. Lokal można oddać w najem osobie, której nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu. 

3. Lokale przeznaczone są dla osób o niskich dochodach oraz pozostających w trudnych warunkach 
mieszkaniowych. 

4. Za pozostającą w trudnych warunkach mieszkaniowych uważa się osobę posiadającą uprawnienie do 
zajmowania lokalu, w którym na jedną osobę uprawnioną do zamieszkiwania przypada mniej niż 5,00 m2 
powierzchni. 

5. Do wynajmu lokalu socjalnego może być zakwalifikowana osoba pozostająca w trudnych warunkach 
mieszkaniowych, jeżeli średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 
sześciu miesięcy poprzedzających zakwalifikowanie nie przekracza : 

a) w gospodarstwie jednoosobowym - 75 % najniższej emerytury 

b) w gospodarstwie wieloosobowym - 50 % najniższej emerytury 

6. Do wynajmu lokalu mieszkalnego może być zakwalifikowana osoba pozostająca w trudnych warunkach 
mieszkaniowych, jeżeli średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego nie 
przekracza: 

a) 200 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, 

b) 150 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. 

7. Dochód uprawniający do oddania lokalu mieszkalnego w najem ustalony będzie w dniu składania wniosku 
i oddania lokalu w najem, a jego przekroczenie pozbawi wnioskodawcę uprawnień do nawiązania umowy. 

8. W przypadku wynajmu lokalu mieszkalnego warunki określone w ust. 4, 5 i 6, winny być spełnione łącznie . 

9. Pierwszeństwo wynajmu lokalu mieszkalnego przysługuje osobom: 

a) uprawnionym do lokalu zamiennego, 

b) opuściły dom dziecka w związku z uzyskaniem pełnoletniości, a przed umieszczeniem w domu dziecka 
zamieszkiwały na terenie Gminy Olszanka i były zameldowane na pobyt stały. 

c) utraciły mieszkanie wskutek klęsk żywiołowych i innych przypadków losowych 

d) nie posiadającym samodzielnych lokali mieszkalnych, a ponadto zamieszkującym w trudnych warunkach 
mieszkaniowych i nie mogącym zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie, 
spełniającym kryteria określone w ust. 4, 5 i 6. 

10. Wnioski o przydział lokalu mieszkalnego rozpatrywane są przez Komisję Rozwoju Gospodarczego Wsi. 

11. Decyzję o wynajmie podejmuje Wójt, po zasięgnięciu opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego Wsi. 

12. W przypadku ubiegania się o wynajem lokalu mieszkalnego przez osobę niepełnosprawną, posiadającą 
całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji lub osobę, na której utrzymaniu znajduje się ta osoba, 
Wójt może odstąpić od warunków określonych w ust. 3. 

13. Pierwszeństwo do wynajmu lokalu socjalnego przysługuje osobom, które: 

a) nabyły pierwszeństwo do takiego lokalu na podstawie orzeczenia sądowego, wszczętego na wniosek 
administratora, 

b) utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy budowlanej bądź pożaru, 

c) opuściły dom dziecka, w związku z uzyskaniem pełnoletniości , a przed umieszczeniem w domu dziecka 
zamieszkiwały na terenie Gminy Olszanka i były zameldowane na pobyt stały, 

d) nabyły prawo do lokalu socjalnego na mocy orzeczenia sądowego na wniosek innych podmiotów, ale tylko 
w przypadku pełnego zaspokojenia potrzeb określonych jak wyżej. 

14. Umowę najmu lokalu socjalnego sporządza się na czas określony, nie przekraczający trzech lat. 
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15. Umowę najmu lokalu mieszkalnego można sporządzić z osobą, której przydzielono lokal i która 
udokumentuje dochody umożliwiające bieżące opłacenie należności czynszowych i innych opłat związanych 
z wynajmowanym lokalem oraz spełniającą w dniu podejmowania decyzji warunki wymagane do 
zakwalifikowania przydziału lokalu. 

16. Udokumentowanie dochodów przez przyszłego najemcę następuje przy złożeniu wniosku o wynajem oraz 
przed zawarciem umowy najmu. 

17. Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego poprzedza wpłacenie przez najemcę kaucji w wysokości 6-cio 
krotnego czynszu, zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu przysługującej wynajmującemu 
w dniu opróżnienia lokalu. 

18. W indywidualnych przypadkach, Wójt może podjąć decyzję o zwolnieniu z zapłaty kaucji, bądź zamianę 
kaucji na zabezpieczenie wekslowe. 

19. Na lokale socjalne przeznacza się lokale o obniżonej wartości użytkowej, w szczególności z gorszym 
wyposażeniem technicznym. 

20. Osoby zamieszkujące w danym lokalu mieszkalnym nie będące najemcą, mogą ubiegać się o jego 
wynajem, jeżeli: 

a) zapadł prawomocny wyrok sadowy o eksmisji z lokalu wyłącznie najemcy, 

b) posiadają uprawnienia do wstąpienia w stosunek najmu lokalu w razie śmierci najemcy, 

c) pozostają w lokalu opuszczonym przez dotychczasowego najemcę i obejmują krąg osób, które byłyby 
uprawnione do wstąpienia w stosunek najmu w razie śmierci najemcy, 

d) umowa najmu z nowym najemcą może być zawarta po uprzednim zrzeczeniu się prawa do lokalu przez 
dotychczasowego najemcę, po uregulowaniu zaległości czynszowych. 

 

Przewodniczący Rady 

Walenty Oliwa


