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UCHWAŁA NR   …….    

RADY GMINY MYKANÓW 

 

z dnia ………………..2021 r. 

 

 

w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mykanów 

na lata 2022 – 2026 

 

 

 

 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 2020 r. poz 611 

ze zm. ) oraz  art 18 ust 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz U z 2021 r poz 1372 z późn. zm.) 

 

Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Przyjąć wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mykanów na 

       lata 2022-2026 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 220/XXV/2016 Rady Gminy Mykanów z dnia 22 listopada 2016 r. 

       w sprawie przyjęcia programu gospodarowania 

       mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2016-2021. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w 

       życie w dniu 1 stycznia 2022 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Załącznik do Uchwały Nr ………… 

        Rady Gminy Mykanów 

        z dnia  ………………. 

 

 

 

WIELOLETNI  PROGRAM  GOSPODAROWANIA  MIESZKANIOWYM  ZASOBEM 

GMINY  MYKANÓW  NA  LATA  2022 – 2026 

 

 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

 

1. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mykanów opracowano 

    zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 

    zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz U z 2020 r. poz 611 ze zm.). 

2. Program obejmuje lata 2022 – 2026 i określa podstawowe kierunki działania Gminy Mykanów 

    w gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym. 

3. Do opracowania programu przyjęto wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy Mykanów według 

    stanu na dzień 30 września 2021. 

 

 

Rozdział 2. 

Prognoza dotycząca wielkości i stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w 

poszczególnych latach 

 

1. Mieszkaniowy zasób Gminy objęty wieloletnim programem tworzą lokale mieszkalne 

    usytuowane w budynkach stanowiących w całości własność gminy. 

2. Mieszkaniowy zasób Gminy  przedstawia się następująco: 

 

Miejscowość Ilość 

budynków 

Liczba mieszkań stanowiących 

własność gminy 

Powierzchnia użytkowa 

stanowiąca własność gminy (m²) 

Borowno 1 3 226 

Rybna 1 1 62 

Stary Broniszew 1 4 208 

Stary Cykarzew 1 2 111,6 

Lubojna 1 2 123,72 

Grabówka 1 3 132,78 

Nowy Kocin 1 1 23,90 

 

3. Budynki zarządzane przez Gminę to obiekty o zróżnicowanym wieku, konstrukcji, standardzie 

oraz wyposażeniu w instalacje. Są to budynki wybudowane w pierwszej połowie XX wieku – 

Lubojna, Grabówka, Nowy Kocin, pozostałe budynki zostały wybudowane w II poł. XX wieku 

( to lokale położone najczęściej w budynkach szkół lub innych budynkach użyteczności publicznej) i 

mieszczą się w nich mieszkania komunalne. W ostatnich latach przeprowadzono remonty budynków 

najstarszych, znacznie podnosząc ich standard (Lubojna, Stary Cykarzew). 

 

 Jednakże ze względu na  ich wiek -wymagają stałego prowadzenia prac remontowych, które 

powstrzymywałyby proces dekapitalizacji. W okresie obowiązywania programu przewiduje się 



stopniową modernizację budynków i lokali mieszkalnych podwyższających standard i komfort 

zamieszkiwania. Przewiduje się zwrócenie uwagi na elementy budynków decydujących o 

bezpieczeństwie użytkowania takich jak wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji elektrycznej. 

W lokalach mieszkalnych w miarę możliwości technicznych przewiduje się podniesienie ich 

standardu poprzez budowę węzła sanitarnego. 

 Jeżeli chodzi o prognozę dotyczącą wielkości zasobu mieszkaniowego to przewiduje się, że w 

najbliższych latach zasób mieszkaniowy Gminy Mykanów nie powinien ulec znacznym zmianom. 

 

Stan aktualnego zasobu mieszkaniowego: 

 

Miejscowość Ilość mieszkań Powierzchnia lokali 

mieszkalnych w m² 

Stan techniczny 

Borowno 3 226,00 dobry 

Rybna 1 62,00 dobry 

Stary Broniszew 4 208,00 dobry 

Lubojna 2 123,72 dobry 

Grabówka 3 132,78 średni 

Stary Cykarzew 2 111,60 dobry 

Nowy Kocin 1 23,90 średni 

RAZEM: 16 888,00  

 

 

4. Prognoza dla Gminy Mykanów dotycząca wielkości zasobu mieszkaniowego: 

 

Rok Liczba lokali 

2022 16 

2023 16 

2024 19 

2025 19 

2026 19 
 

 

 Zmiany w wielkości zasobu mieszkaniowego Gminy Mykanów mogą nastąpić  poprzez: 

1) Zbywania lokali w drodze przetargu, a także - zbywania budynków mieszkalnych w przypadku 

konieczności wydatkowania znacznych środków finansowych na remont;   

  Zwiększenie zasobu mieszkaniowego będzie mogło nastąpić na skutek: 

- przejęcia budynków w drodze darowizny, 

- przejęcia budynków w drodze spadku, 

- zakupu nieruchomości, 

- podjęcia budowy budynków gminnych 

- odzyskania lokali -po starym przedszkolu -w związku z  wybudowaniem nowego i ich adaptacja 

  na  cele mieszkalne. 

 

 

 

 

 



Rozdział 3. 

Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego 

budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata. 

 

Realizacja remontów będzie stopniowa i uzależniona od posiadanych środków finansowych w danym 

roku budżetowym. 

Budynki wymagają wykonania następujących prac remontowych: 

-wymiana kotłów węglowych na gazowe i modernizacja instalacji c.o. ( Stary Broniszew, Borowno) 

- dostosowanie budynku użyteczności publicznej (przedszkole) na potrzeby mieszkań komunalnych. 

- termomodernizacja obiektu ( Grabówka, Nowy Kocin) 

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (Grabówka) 

- wykonanie instalacji wod.kan i c.o. (Grabówka, Nowy Kocin ) 

- malowanie części wspólnych ( Grabówka) 

- naprawa posadzek i części wspólnych (Grabówka) 

- wymiana instalacji elektrycznej (Grabówka) 

- remont dachu (Nowy Kocin) 

 

Na bieżąco wykonywane będą prace konserwacyjne w  oparciu o przeglądy stanów technicznych 

budynków. 

 

 

 Rozdział 4. 

Plan sprzedaży lokali mieszkalnych w latach 2022 - 2026 

 

Gmina nie zamierza sprzedawać lokali mieszkalnych znajdujących się w jej zasobie. Będzie czynić 

starania w celu pozyskania nowych lokali mieszkalnych bądź całych nieruchomości. 

 

 

Rozdział 5. 

Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżenia czynszu 

 

1. Polityka czynszowa gminy powinna zmierzać do zrównoważenia kosztów związanych z 

utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy z przychodami z tytułu czynszu z najmu lokali 

mieszkalnych. Przyjmuje się do realizacji zasady polityki czynszowej zmierzającej do stopniowego 

podwyższania wysokości stawek czynszów do poziomu zapewniającego pokrycie kosztów 

utrzymania lokali i uwzględniającego odpowiedni poziom nakładów na remonty. 

Stawka czynszu dla zasobów Gminy ustalana jest na podstawie stawki bazowej oraz czynników 

procentowych podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokali. Stawkę bazową czynszu 

za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego ustala Wójt Gminy w drodze zarządzenia nie 

częściej niż raz w roku. 

 Czynniki określające wartość użytkową lokalu uwzględniają położenie budynku, położenie 

lokalu w budynku, wyposażenie budynku i lokali w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stan, a 

także ogólny stan techniczny budynku. Określa się następujące czynniki obniżające lub 

podwyższające wartość użytkową lokalu mieszkalnego: 

 

2. Wysokość czynszu oraz warunki jego obniżania w poszczególnych lokalach mieszkalnych 

    uzależnione są od czynników wykazanych niżej: 

- 100% stawka bazowa dobre usytuowanie budynku, wyposażenie w c.o., instalację  wod.kan., gaz 

  przewodowy 

- 90% stawka bazowa – dobre usytuowanie budynku, wyposażenie w c.o., instalację wod.-kan. 

- 75% stawka bazowa – dobre usytuowanie budynku, wyposażenie w instalację wod.-kan. 

- 50% stawka bazowa – wyposażenie lokalu tylko w wodę 



 Stawka czynszu dla lokalu objętego najmem socjalnym będzie równa stawce wynikającej z 

zarządzenia Wójta Gminy. 

 Stawka odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu będzie równa wysokości stawki 

wynikającej z zarządzenia Wójta Gminy z uwzględnieniem położenia lokalu oraz współczynników 

obniżających i podwyższających stawkę bazową czynszu dla lokali komunalnych. 

 Gmina będzie weryfikować spełnianie przez najemców kryterium wysokości dochodu 

uzasadniającej oddanie w najem lokalu co 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy najmu. 

 Obniżki stawki bazowej czynszu udzielane są na wniosek najemcy posiadającego niskie 

dochody, a najemcy nie przysługuje dodatek mieszkaniowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w 

tym zakresie. 

 Za niskie dochody uważa się dochód jaki przypada na członka gospodarstwa domowego 

określony w uchwale Rady Gminy Mykanów w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w 

skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mykanów. 

 W uzasadnionych przypadkach, Wójt może udzielić najemcy obniżki stawki bazowej czynszu 

bądź całkowitego zwolnienia. 

 

 

 

Rozdział 6. 

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy. 

 

1. Wójt Gminy administruje lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu 

    gminy. 

 

2. Zadania z zakresu zarządu mieszkaniowym zasobem gminy obejmują w szczególności: 

a) zapewnienie najemcom lokali podstawowych warunków mieszkaniowych, 

b) utrzymanie w należytym stanie technicznym nieruchomości, 

c) prowadzenie spraw związanych  z najmem lokali mieszkalnych, poprzez zawieranie umów 

    najmu, pobieranie czynszu i innych opłat związanych z najmem lokali. 

d) remonty, konserwację  modernizację budynków. 

Nie przewiduje się zmian w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych 

latach. 

 

Rozdział 7. 

 Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach 

 

 Biorąc pod uwagę stan techniczny struktury lokalowej Gminy należy założyć, że eksploatacja 

komunalnych lokali mieszkalnych pozostanie deficytowa. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób 

Gminy, gdzie stawki za czynsz są relatywnie niskie, stają się jedyną alternatywą dla rodzin 

niezamożnych, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych. W przypadku zaś lokali z 

czynszem socjalnym, pokrywa on w niewielkim stopniu rzeczywiste koszty eksploatacji. 

 Przy obecnych oraz przewidywanych stawkach czynszu komunalnego nie jest możliwe 

pokrycie w pełni tych kosztów, a niedobór musi zostać sfinansowany z innych źródeł. Źródłem 

finansowania gospodarki mieszkaniowej Gminy w zakresie bieżącego utrzymania oraz remontów 

będą: 

1) wpływy z czynszów za lokale mieszkalne, 

2) wpływy uzyskane z wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy infrastruktury technicznej, 

3) środki z budżetu Gminy, które łącznie z w/w pozwalają na utrzymanie zasobu w stanie 

    niepogorszonym 

 

 



 

Rozdział 8. 

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,   a także koszty inwestycyjne 

 

 

Przewiduje się, że koszty związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego Gminy w latach 2022-

2026 będą nieznacznie rosły. Wielkości kosztów uzależnione będą od podejmowanych działań w 

zakresie zwiększenia zasobu mieszkaniowego. 

 

1. Na koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego składają się: 

a) koszty eksploatacji 

b) koszty utrzymania posesji 

c) koszty przeglądów technicznych budynków, wymaganych przepisami prawa 

d) koszty technicznego utrzymania zasobów 

e) koszty remontów bieżących 

f) koszty konserwacji i usuwania awarii urządzeń wyposażenia technicznego 

g) koszty zabezpieczenia budynków w przypadku zdarzeń losowych 

h) koszty remontów i modernizacji ( termomodernizacje i wymiana instalacji elektrycznej, co.) 

 

2. Wysokość wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco: 

 

Wyszczególnienie 2022 2023 2024 2025 2026 

Koszty bieżącej 

eksploatacji 

30 000 28 000 30 000 30 000 30 000 

Koszty remontów i 

modernizacji 

20 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

Koszty inwestycyjne 300 000 30 000 300 000 100 000 50 000 

Ogółem: 350 000 88 000 360 000 160 000 110 000 

 

 

 

 

Rozdział 9. 

Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy 

 

 

1.Działania Gminy mające na celu racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

polegać będą na: 

1) podejmowaniu działań zmierzających do zwiększenia zasobu lokali przeznaczonych na najem 

socjalny np. budowa lokali, nabywanie na własność nieruchomości przez Gminę, 

2) uwzględnianiu przy najmie lokali objętych najmem socjalnym nałożonego na gminę obowiązku 

złożenia oferty najmu lokalu na podstawie wyroków sądowych oraz możliwości zgłaszania roszczeń 

odszkodowawczych w przypadku nie wskazania przez Gminę lokalu objętego takim najmem, 

3) sprawowaniu bieżącego nadzoru nad terminowością regulowania opłat czynszowych dla obniżenia 

zaległości czynszowych, 



4) intensyfikacji wzajemnych zamian lokali (zamiana lokali mieszkalnych między stronami, z 

których przynajmniej jedna jest lokatorem komunalnym), jako sposobu na dostosowanie standardu 

lokalu do potrzeb mieszkańców, 

5) zapewnieniu mieszkań zamiennych najemcom zamieszkującym w budynkach przeznaczonych do 

rozbiórki lub wyłączonych czasowo z użytkowania, 

 

 6) sukcesywne ograniczanie tzw. "niskiej emisji" polegające na zmianie sposobu ogrzewania lokali 

poprzez likwidację pieców węglowych i zastąpienie ich bardziej ekologicznymi systemami 

ogrzewania, termomodernizację budynków. 


