
UCHWA LA NR XVI/98/16 
RADY GMINY Z A P O L I C E 

z dnia 28 stycznia 2016 r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowyin Zasobem Gminy 
Zapolice na lata 2016-2020. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. 
o samorz^dzie gminnym (tekstjedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) w zwi^zku z art. 4, 
art. 21 ust. 1 pkt. 1 ustawy zdnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorow, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekstjedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 150; z 2015 r., poz. 1322, poz. 
1777; z 2016 r., poz. 8) Rada Gminy Zapolice uchwala, co nast^puje: 

§ I. Uchwala si^ „Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zapolice na 
lata 2016-2020'" stanowi^cy zalqcznik do niniejszej uchwaty. 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy Zapolice. 

§3. Uchwala wchodzi wzycie po uplywie 14dni od daty ogloszenia w Dzienniku Urz^dowym 
Wojewodztwa Lodzkiego. 



Zalcjcznik do Uchwaly Nr XVI/98/16 
Rady Gminy Zapolice 

z dnia 28 stycznia 2016 r. 

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 
Zapolice na lata 2016-2020 

WPROWADZENIE 

1. Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych czlonkow wspolnoty samorz^dowej jest zadaniem 
wlasnym gminy nalozonym przez ustaw? zdnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie lokatorow, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekstjedn. Dz. U. z 2014 r. ,poz. 
150 z pozn. zm.), zwan^ w dalszej cz?sci ..ustawy". 

2. Program uwzgl?dnia uwarunkowania wynikaj^ce z mozliwosci finansowych Gminy 
Zapolice, jej charakteru, stanu rozwoju oraz stanu infrastruktury technicznej. 

3. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zapolice zostat 
ustalony na lata 2016-2020 i opracowany stosownie do postanowieh art. 21 i art. 22 w/w ustawy. 

R O Z D Z I A L I 

Prognoza dotycz^ca wielkosci oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy 
Zapolice 

1. W sklad mieszkaniowego zasobu Gminy Zapolice wchodzq lokale mieszkalne stanowiqce 
wlasnosc Gminy. 

2. Na dzieri 31 grudnia 2015 r. Gmina Zapolice nie dysponuje lokalami socjalnymi. 

3. Informacja o zasobie mieszkaniowym, stanie technicznym budynkow, polozeniu lokali 
mieszkalnych przedstawia ponizsza tabela . 

Tabela 1. 

Lp. Miejsce polozenia budynku Ilosc 
lokali 

Pow. 
uzytk. 

Stan 
techniczny 

1 53,6 zty 

1 P T A S Z K O W I C E 
Ptaszkowice 47 7 2 24,0 zly 

3 42,0 ziy 



4 26,0 zly 

5 46,0 zly 

6 37,4 zly 

7 36,8 zly 

2 HOLENDRY 
Holendry 17 1 1 68,0 dobry 

MLODAWIN GORNY 
Mlodawin Gomy 19 

1 39,0 dobry 

3 
MLODAWIN GORNY 

Mlodawin Gomy 19 2 

2 45,0 zly 

4. W okresie 2016-2020 nie piano wane znacz^ce zwi?kszenia zasobu mieszkaniowego gminy 
w drodze inwestycji. Moze natomiast wyst^pic sytuacja jednostkowego zwi^kszenia zasobow 
z innych tytulow. 

R O Z D Z I A L II ^ 

Analiza potrzeb oraz plan remontow i modernizacji wynikaj^cy ze stanu technicznego 
budynkow i lokali 

1. Lokale wchodz^ce w sklad gminnego zasobu mieszkaniowego mieszczq si? w budynkach, 
ktore pochodz^ z dawnego Panstwowego Funduszu Ziemi lub stanowily mienie bylych szkol 
podstawowych a z mocy prawa staly si? wlasnosci^ gminy. Wi?kszosc z nich wymaga 
gruntownych remontow. 

2. W latach 2016-2020 przeprowadzane b?d4 jedynie biez^ce naprawy i remonty budynkow. 

3. Decyzje w sprawie zakresu remontow b?d4 podejmowane w zaleznosci od wielkosci srodkow 
finansowych przeznaczonych na ten eel w budzecie gminy. 

4. O kolejnosci wykonywania prac remontowych decydowal b?dzie Wojt Gminy, po dokonaniu 
oceny potrzeb z uwzgl?dnieniem stanu technicznego budynku oraz wnioskow lokatorow. 

ROZDZIAL I I I 

Planowana sprzedaz lokali w kolejnych latach 

1. Sprzedaz lokali mieszkalnych tworz^cych mieszkaniowy zasob Gminy Zapolice z wyiqczeniem 
lokalu socjalnego, odbywac si? b?dzie sukcesywnie do zgiaszanych wnioskow. Sprzedaz 
nast?puje za zgodq Rady Gminy Zapolice, w mysl przepisow ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomosciami ( tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, z pozn. zm. ) 
z uwzgl?dnieniem przysiuguj^cego najemcy prawa pierwszehstwa nabycia lokalu. 



2. Ponownie nalezy podj^c starania zmierzaj^ce do sprzedazy budynku w Ptaszkowicach a srodki 
uzyskane ze sprzedazy przeznaczyc na przygotowanie mieszkan pelni^cych funkcj? lokali 
socjalnych. W tym celu nalezy rozwazyc przebudow? pomieszczeh bylej szkoly w Holendrach 
gdzie jest potencjalna mozliwosc przygotowania kilku mieszkaii socjalnych. Do mieszkaii tych 
mozna b?dzie przeniesc lokatorow z budynku w Ptaszkowicach. 

R O Z D Z I A L IV 

Zasady polityki czynszowej oraz warunki obnizania czynszu 

1. Wysokosc czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodz^cych w sklad mieszkaniowego 
zasobu gminy powinna zostac uksztaltowana na poziomie, ktory zapewnia : 

1) utrzymanie budynkow i lokali w stanie technicznym co najmniej nie pogorszonym, 
umozliwiajacym pokrycie kosztow biez^cego ich utrzymania oraz przeprowadzenia prac 
remontowych; 

2) sprawne administrowanie zasobami; 

3) uwzgl?dnia sytuacj? ekonomiczn^ spoleczehstwa gminy; 

2. Ustala si? nast?puj^ce rodzaje czynszow: 

1) za lokale mieszkalne, 

2) za lokale socjalne. 

3. Czynsze za lokale mieszkalne i socjalne oplacaj^ najemcy lokali wchodz^cych w sklad 
mieszkaniowego zasobu Gminy Zapolice wg ustalonej przez Wqjta Gminy Zapolice stawki 
bazowej za 1 m 2 powierzchni uzytkowej, przy zastosowaniu czynnikow obnizaj^cych lub 
podwyzszaj^cych stawk?. 

4. Stawka czynszu uzalezniona jest od wyposazenia technicznego lokalu. W czasie trwania 
stosunku najmu wynajmujacy moze podwyzszyc stawk? czynszu, jesli dokonal w lokalu ulepszen, 
podwyzszaj^cych standard lokalu. 

5. Zmiany wysokosci czynszu dokonywane b^d^ zgodnie z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku 
o ochronie praw lokatorow, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 
(Dz.U.2014.150, zpozn. zm.) 

6. Najemca, oprocz czynszu obowi^zany jest do uiszczania oplat za dostarczane media 
( dostaw? wody, energii oraz odbior nieczystosci stalych i cieklych ). 

R O Z D Z I A L V 

Sposob i zasady zarz^dzania lokalami i budynkami wchodz^cymi w sklad mieszkaniowego 
zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarz^dzania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Zapolice w kolejnych latach 

1.Lokale mieszkalne i budynki wchodz^ce w sklad mieszkaniowego zasobu Gminy Zapolice 

zarz^dzane ŝ  przez Wojta Gminy Zapolice. 

2. Nie przewiduje si? zmian w zakresie zarz^dzania mieszkaniowym zasobem gminy. 



R O Z D Z I A L VI 

Zrodla finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach 

L Zrodtami finansowania gospodarki mieszkaniowej ŝ : 

a) czynsze za lokale mieszkalne, 

b) czynsze za lokale uzytkowe, 

c) srodki ze sprzedazy lokali mieszkalnych, 

d) budzet gminy, ^ * -

e) inne zrodla. 

R O Z D Z I A L VII 

Wysokosc wydatkow w kolejnych latach 

Wysokosc wydatkow uzalezniona b?dzie od kwoty ustalonej na ten eel w budzecie Gminy 
Zapolice, a kolejnosc wykonywanych napraw w zaleznosci od potrzeb. 

R O Z D Z I A L VIII 

Inne dzialania majace na celu poprawf gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
gminy. 

1. Gmina w latach 2016 - 2020 nie przewiduje kapitalnych remontow lokali mieszkalnych, 
z ktorymi wi^ze si? koniecznosc przydzielenia lokalu zamiennego na czas remontu. 

2. Przewiduje si? mozliwosc zamian lokali, wnioski dot. zamian rozpatrywai b?dzie Wojt Gminy 
Zapolice. 

/MlNv? 


