UCHWALA NR XVIlJ/188/2012
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 28 marca 2012 r.
I

w sprawie: przyj£cia Wieloletllicgo Programu Gospodarowania Zasobem Micszkaniowym Gminy Tosl e"
na lala 2012 - 2016.

Na podslawie art. 21 ust I pkt. Ii ust 2 uslawy z 21 ezerwea 2001 roku oochronie praw lokator6w,
mieszkani owym zasobie gminy i 0 zmianie Kodeksu cywilnego (Oz. U. z 2005r. Nr.31 pOZ. 266 ze zmianami) oraz
artlg use2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marea 1990r. 0 samorz'ldzie gminnym (Oz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.I59 l ze
zmianam i) po przeprowadzonej konsultacji Rada Miejska w Toszku
uchwala cO naslfpuje:

§l.
Uchwala si~ Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Toszek na lata 20 12- 20 16
stanowi'ley zal'lcznik do niniejszej uchwaly.

§ 2.
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gmiuy Miasta Toszek obejrnuje:
1. Prog uo7.~ dotyez'lC'l wielkosci oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego;
2. Analiz, potrzeb oraz plan remont6w i modemizaeji wynikaj'ley ze stanu technicznego budynk6w i lokali;
3. Planowan'lsprzedai: loka li w kolejnyeh Iatach;

4. Zasady polityki czynszowej;
5. Spos6b i zasady zarz'ldzania lokalami i budynkami wehodz'lcymi w sklad mieszkanio wego zasobu grniny;
6. Zr6d!a finansowania gospodarki mieszkaniowej;
7. Wysokosc wydatk6w na koszty zarZ'ldu nieru chomosciami wsp6lnymi, kt6ryeh gmiua jest jednym ze
wsp6lwlaScicieli;

8. Opis innych dzialan maj'lcych na celu popraw, gospodarowania mieszkaniowym zasobem gm iny.

§ 3.
Wykonauie uchwaty powierza

s i~

Burmistrzowi Toszka.
§ 4.

Traci moc uchwala Nr XXIV1294/2009 Rady Miejskiej w Toszku z duia 10 marca 2009 r. w sprawi e
uchwalenia Wieloletuiego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zaso bem Grniny Toszek na lata 2009 
2013.
§

s.

Uehwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Ozienniku Urz,dowym Wojew6dzlwa
SI'l.skiego.

Przewodnicz'lcy Rady
Miejskiej w Toszku

lreneusz Kokoszlt3
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Zal~eznik do Uehw.ly Nr XVIlI/18812012.
Rady M;ejskiej w Toszku z dn;. 28.03.2012 r.

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOW 1\'1
ZASOBEM GMINY W LATACH 2012 - 2016.
I.Cele m wieloletniego programu gos podarowania mieszkaniowym zasobem gminy jest ws pieranie
raeJonalnej gospodarki mieszkaniowej oraz zapewnienie odpowiednieh warunk6w mieszkaniowyeh zgodnie
z potrzebami mies zkancow.
2 .0praeowanie program6w mieszkaniowyeh eliminuje duZq ez~se proble mo w, zmusza bowie m do
systematycznego podejmowania deeyzji biezi(cych, dla ktorych ogolne ramy zostaly juz wczesniej
zaplanowane.
Gospodarka mieszkani owa nie jest w yl«czn ie sprawi( warunkow bytowania ludnose i, ale przede wszystkim
jest to wizerunek mi asta, czystego i zadbanego, otwartego na inwestor6w i turyst6w z zewn'l.trz.

3.Wieloletni program gospodarowania mieszkanio wym zasobem gminy obejmuje w szezegolnosci:
1. progno z~ dotycZ«e« w ielkosci oraz stanu teehni cznego zasobu mieszkaniowego gminy;
2. anali z~ potrzeb oraz plan remontow i moderni zacji wynikaj i(cy ze stanu techni cznego budynkow I
lokali ;
3. planowan« sp rzedat lokal; w kol ejnych latach;
4. zasady polityki czynszowej ,
5. spos6b i zasady zarz"dzania loka lami i budynkami wchodZ«cymi w sklad mieszkani owego zaso bu
gminy;
6. ±rodla finan sowani a gos podarki mieszkaniowej;
7. wyso koso wydatk6w na ko szty zarz"du nieruchornosciami wspolnymi , ktorych gmina jest j ed nym ze
wspolwlascieieli;
8. opis innych dziaiail maj«cych na celu popraw~ gospodarowani a mieszkanio wym zasobe m gminy;

4. !lekroe w programie gospodarowania mi eszkani owy m zaso bem gmin y jest mowa 0:
I) programie - nalezy przez to rozumiee Program Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Ominy
Mi asta Toszek na lata 2012 - 2016,
2) gmin;e - nal ezy przez to rozumieo Miasto i Omin~ Toszek,
3) burmistrzu - nal ezy przez to rozu miec Burmistrza Toszka,
4) ustawic - nalezy przez to rozumi eo ustaw~ z dnia 21 ezerwea 200 I r. 0 ochroni e praw lokatorow,
mi eszkaniowy zasobie gmin y i 0 zmiani e K odeksu eywilnego (Dz. U. z 2005 r. N r 3 I , poz.266 z pain.
zm.),
5) wspolnocic mieszkaniowej - nalezy przez to rozumiec wsp 61not~ mi eszkaniowq w rozumieniu art . 6
ustawy z dnia 24 czerwca 19 94 r. 0 wiastl osci lokali .. Ogol wlascieieli, ktorych lokale wehodz" w sklad
okre.slonej ni eru cho mosci, tworzy wsp61notf( mi eszkaniow't. Wsp61nota mieszkaniowa moze nabywac prawa
i zaciClgae zobowi 'l,Zan ia, pozyv.;ae i bye pozwana".

I. Prognoza dotycz'lca wielkosci oraz stanu technicznego zasobu
mieszkaniowego gminy

Mieszkani owy zas6b Gminy Miasta Toszek stanowi«lokale mi eszkalne w budynkaeh b~d«eych wlasnosci«
Ominy oraz lokale w budynkaeh wsp61not mi eszkani owyeh gd zie Gmina Toszek posiada udziaiy.
Administra torem zasobu mies zkaniowego j est Remondis Aqua Toszek Sp61ka z o . o. w Toszku
ul. G6rnosl'lska 2.
W zw i'lZku z obo wi«zyw aniem prefe rencyjnyc h warunkow nabywania na wlasnose lo kali przez
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dotychczasowych najemcDw, systernatyczn ie rnaleje liczba lokaii w zasobach. Rozsze rza si y natomiast
zakJes funkcjonowania wsp61 not rnieszkaniowych, ktore samodzie lnie, coraz bardziej skutecznie i
racjonainie gospodarujq mieniern.

Gmina posiada 269 lokali mieszkalnych poloio nych w nast<;puj'lcych miejscowosciach:
• Toszek
• Paczyna
• Pni6w
• Pisarzowice
• Pluzniczka
• Ligota Toszecka
• Wilkowiczki
• Ko tulin
• Sarn6w
• Boguszyce
• Kotliszowice
Aktualny stan zasabu mieszkaniowego Gmin y Toszek (grud zien 2011 r.) - wynosi: 276 lokali,
z tego:
I) lokale mieszkalne

- 237

2) lakale socjalne

- 32

3) lokale nie nadaj'lce siC; do zamieszkania-7;
Toszek, Gliw icka 26
Toszek, Strzelecka 2 1
Toszek, Strzelecka ta

W celu realizacji zadan, a ktorych mowa wart. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 0 ochronie praw
lokatorow, mieszkaniowy zasobie gminy i 0 zmianie Kodeksu cywilnego (Oz. U. z 2005 r. Nr 31, poz.266 z
pMn. zm.), gmina moze lworzye i posiadae zasob mieszkaniowy zapewniaj'lc lokale socjalne i lokale
zamienne, a takze zaspokajae potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych 0 niskich dochodach.
Lokalem socjalnyrn jest w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 200 I r.

0

ochronie praw lokator6w,

mieszkaniowym zasobie gminy i 0 zmianie Kod eksu cywilnego (lekst jednolity Oz. U. z 2005 r. Nr 31, poz.
266 z pMn. zmianami) "Iokal nadaj<\ccy si" do zamieszkania ze wzglC;du na wyposaienie i stan techniczny,
ktorego powierzchnia pokoi przypadaj<\cca na czlonka gospodarstwa domowego najemcy nie moze bye
mniej sza nil. 5 m2, a w wy padku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10m2, przy czym lokal ten
moze bye 0 obnizonyrn standard zie".
Ze sprzedazy nalezy wyl'lczonych wszystk ie lokale socjalne w budynkach mieszkalnych stanowi<\ccych
wlasnosc Gmj ny Miasta Toszek.

II. Analiza potrzeb oraz plan remont6w
Ouzy sto pi en zuzycia budynkow, wick budynk6w komunalnych, niewystarczaj<\cca w stosunku do potrzeb
wysokose srodk6w fi nansowych na wykonanie gru ntownych remont6w budynkow powoduje, ze zachodzi
koniecznosc wykonywania w nich r6wniez prac polegajqcych na konserwacjl, drobnych naprawach i
usuwaniu awarii. Prace te polegaj'l m. in. na naprawach poszczeg61nych elementow bud ynk6w niezbc;dnych
do utrzymania obiektu budowlanego i jcgo otoczenia w nalezytym stanie techn icznym, obejmuj qcych
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likwidacje przyczyn mog'tcych spowodo wac przedwczes ne niszczenie obi ektu lub jego element6w.
Stan tee hniemy mozna okreSlic jako:
1) dob ry, omacza, te te bud yn ki w najblizszye h lataeh nie b"d't wymagaly wi"kszyeh remont6w, jednak
mog'tbyc one modernizowane w cel u podwyzszenia ieh standardu;
2) sredni, oznaeza, ze w budynkach tyeh naletaloby w najblizszym czasie dokonae remont6w lub
modernizacji;
3) zly, omaeza, ze budynki te wymagaj't jak najszybeiej przeprowadzenia remont6 w, a niekt6re z nieh

powinny bye przeznaezone do ro zbi6 rki.
Stan te ehniezny bud yn k6w, w kt6rych majduj't si" mi eszkania zasobu Gminy Toszek niestety nie jest dobry
Gest to stan techniczny - 'redni i zly), a wi~c budynki te wymagaj", przeprowadzenia w ni ch remont6w
biez'tcyeh lub kapitalnych.
Polrzeby remont6w i napraw bieZ<teyeh, remonty kapitalne oraZ modernizaeje budynk6w wynikaj't ze stan u
teehniemego, zalecen pokontrolnyeh i potrzeb dostosowania do zmieniaj<teych si, wy magan i przepis6w
technicmo - budow lanyeh. Zgodnie z art. 62 ustawy prawo budowlane z Iipea 1994 roku, obiekty
budow lane powi nny bye w ezasie ieh uzytkowania poddawane kontroli.
1. Okresowej, co najmniej raz w roku, polegaj",cej na sprawdzeniu stanu technieznego:
a) element6w budynku, budowli i instalaej i narazonyeh na szkodliwe w plywy atmosferyczne i !liszez",ee
dzialania ezynnik6w wyst,puj'teyeh podezas uzytko wan ia obiektu ;
b) instalaeji gazowyeh oraz przewod6w kominowych (dy mowyeh, spalinowych i we ntylacyjnyrh);
2. Okresowej, co naj mniej raz na 5 lat, polegaj",eej na spraw dze niu stanu techniemego i przydatnosei do
uzytkowania obiektu bud o wlanego, estetyk i obiektu budo wlanego oraz j ego otoczenia; kontrol't t", powinno
bye obj,te r6wniez badanie instalaej; elektrycmej i piorunochrorUlej w zakresie stanu sprawnosci pol'tczen,
osp rz~ tu, zabezp ieczen i srodk6w ochrony od porazen. opornosci izo lacji przewod6w oraz uziemieil
insta!acji i aparat6w.

W pierwszej kolejnosei istniej'tey zas6 b mieszkaniowy wymaga przeprowadzenia podsta wowych remont6w
i moderni zacji w celu unikni,cia dalszej degrad acj i budynk6w.
Podstawowe potrzeby remontowe to:
1) odb ud owa poprzez przelozenie dach6w pokryt.ych daeh6wk", na bud ynkach oraz wymian, pokryeia
papowego;
2) przemurowanie kominow ;
3) wymiana stolark i oki ennej ;
4) wymiana stolarki drzwi owej ;
5) naprawy tynk6w i wykonanie elewacj i;
6) wymiana instalaeji elektryeznyeh, wodno - kanalizacyj nej i gazowej;
7) budowa szamb ;
8) wymiana rynien dachowych i rur spustowych;
9) malowanie klatek sehodowych;
10) przestawienie piec6w kafl owyeh.

P lan remont6w na lata 20 12 - 201 3 uwzgl,dnia priorytety przyj<;te dl a uzyskania poprawy stanu
tedmicznego zasobu mieszkaniowego i podniesienia standardu war unk6w mieszkaniowyc h, z zachowaniem
pierwszenstwa dla tyeh rob6t, kt6re usuwaj'( istniej,(cy obecnie stan zagrozenia i od kt c.ryeh zalezy
bezpieczenstwo mieszkanc6w.

Plan rcrnont6w na lata 2012 - 2013
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Adres budynku

Lp

-

- ,-

Zakres rob6t
..

Plan

,

Wartosc

szacunkowa

_-_ .

- - - -

I.

Toszek, Strzelecka 28

opracQwanie dokumentacji
technicznej

2012 r.

10.000

2,

Toszek, Strzelecka 8

opracQwanie dokwnentacji
technicznej

2012 r.

10,000

3,

Pni6w, Wi ejska II

remont kapitalny dachu (pokrycie
papowe)

2012 r.

--J

4.

... _Toszek, Strzelecka II

remont kapitalny dachu (dach6wka
+papa)

2012 r.

75,000

5,

Toszek, Dworcowa 17A

remont kapitalny dachu (papa)

2012 r.

15.000

i

1 2. 000

_~

" _ ..

"--
~

6,

-

..

Toszek, Konopni cki ej 26

re mont kapitalny dachu (dach6wka +
papa)

Toszek, Ralu szo wa 2

remont dachu

(papa)

20121".

8.

Toszek, Strzelecka 10

remont dachu cz, sciowy (papa)

2012 r.

Paczyna, Wiejska 26

remont dachu

1- .9

cZ~ Sc i o wy

(papa)

--

i

7.-

c z~sc iowy

130,000

2013 r,

-

-'

2012 r.

JI

2.500- 3.500

~

4.000

-

,

~

8,Q OO

I

i

I

10

--.- 

Pluzniczka, Wiejska I

konserwacj a dac hu z blachy

2012 r.

5.1l00-6.000-l
--

II - f- Toszek, Wielowiejska 17

ele wacja budynku

20 J3 r.
_.-.

ft2 -Toszek,

Gliwicka 20

wymiana

Toszek, Ryne k 5
Tosze k, M iarki I
Toszek, Miarki 5
Toszek, Strzel ecka 9
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okien

2012 r,

I

I
I

J______J
Stroll a 6

- -

13

- -- Toszek, Dworcowa 29

wymiana okien

2013 r.

l

Toszek, Konopnickiej 26
Toszek, Strzelecka 9
Ligota Toszecka , Gromadzka 1
Ligola Toszecka , Gromad zka 1

,

Toszek, Gliwicka 15

I

rlu i niczka, Wiejska 1
Ligota Toszecka, Gromad zka 1
Toszek, Slrzel ecka I

,

Toszek, Wielowiejska I

.- .- - --'

Kazdego roku ustalan y b~dzie pl an rzeczowy remont6w i po zabezpieczeniu srodk6w finansowych
przyjmowan y do rea1izacji w danym roku. Plan ten sporz"dzany jest przez Referat Inwestycji , Spraw
Kormmalnych i Planowania Przestrzennego na podstawie propozycji adrninistratora mieszkaniowych
zaso b6w Gminy Tos zek w odniesieniu do uzyskanyc h na ten cel srodk6w finansowych na dany rok.

IlL Planowana sprzedaz lokali mieszkalnych
W celu prowadzenia wlasciwej gospodarki w zakresie prywatyzacji lokali, nadal poszukiwane b~d'i nowe
rozwiqzani a maj'tce na celu zwi~k szenie motywacj i wykupu mieszkan znajduj,\cych si~ w budynkach, w
kt6rych jui powstaly Wsp61noty Mieszkaniowe zwlaszcza tam , gdzie ud zial gminy stan owi niewielka liczba
lokali a taue w budynkach, w kt6rych istniej'i tzw. male Wsp61noty (do 7 10kali).
przy sprzedazy mieszkan nalezy przede wszystkim dqzyc do powstawania Wsp61nol
Mieszkani owych ze 100 % udzialem os6b fi zycznych.
W przypadku malych Wsp61nol wyst, puj" problemy w zakresie ustalania koniecznych do przeprowadzenia
remont6w budynk6w. W lyc h Wsp6lnotach, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, wymagana jest
jednomys1nosc w podejmowanych uchwalach, co niej ednokrotnie nie jest mozliwe do os i~ni ~ci a. W taki ch
przy padkach rozwi"zani e problemu mozna naj c z~sc iej maleic j edynie na drodze s'ldowej.
W roku 2012 i w na s t~pn yc h latach przyjmuje
mieszkalnych polegaj "cej na :
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I. Utrzyrnaniu zasady, ze bezwar unkowo sprzedaZy nie podlegaj/t lokale socjalne oraz lokale majduj/tce si~
w budynkach komunaln ych wskazanych jako re zerwa lokali socjalnych gdyz lokale te przeznaczone Sit na
zaspokajanie najpilniejszyeh potrzeb mieszkaniowyeh mieszkanc6w b~d<tCyeh w niedostatku.
2. Sprzedaz lokali mieszkalnych dokonywana b,dzie najemcom, kt6rzy posiadaj /t umow, najrnu na czas
nieokreslony.
3. Sprzedazy lokaJi dokonuje s i ~ na wniosek zainteresowanego pod warunkiem ni e zalegania z platnoScict
oplat ezynszowyeh za dany lokal.
4. W przypadkaeh, kied y dany lokal byl zadluzony sprzedaZ lokalu b~dzie rr.ozli wa dop iero po
uregulowaniu wszystkich naleznosci l/teznie z naliczonymi odsetkami i kosztami s"dowyrni, pod warunkiem,
ze naj ern ca nadal posiada tytul prawny do lokalu .
5. Nie sprzedawaniu lokali w przypadku udowodnienia faktu posiadania przez najerne, tytulu prawnego do
innego lokalu mieszkalnego, b"dz posiadania nieruchomosci zabudowanej budynkiem rnieszkalnym.
6. Nie sprzedawaniu lokali w bud ynkach komunaln ych, w kt6rych dotychczas nie sprzedano zadnego lokalu,
ch yba, ze wi~kszosc najerne6w zlozy ws p61ny wniosek 0 sprzedaz lokal i mi eszkalnych i przyst'l]li do
podpisania aktu notarialnego.
Celem takiego stanowi ska jest ni e tworzenie Wsp61not Mieszkaniowych, w kt6r ych wyst,puj" pojedyncze
lokale wykupione, a pozostala wi~kszosc nadal nalezy do gmin y. Tworzeni e nowych Wsp61not
Mieszkan iowyeh p oei~a za sob" wiele dodatkowyeh komplikaeji , zwlaszeza w budynkaeh, kt6ryeh stan
techniezny wymaga duzych naklad6w finansowyeh i najez,Sciej wlaseiciel prywatny nie jest w stanie
takiego obciCli:enia finan sowego udzwignClc.

7. W budynkach Wsp61not Mieszkaniowych z malym udzialem gminy dokonywanie zamian najemc6w w
eelu umoZliwienia sprzedaZy tyeh lokali.
8.Przy sprzedazy mieszkan rozliezeniu podlega wplaeona przez najerne, kaueja zgodnie z obowi¥uj/tcymi
w tym zakresie przepisami - ustawq 0 ochronie praw lokator6w, mieszkaniowym zaso bie gmin y i 0 zm ianie
Kodeksu eywilnego.

Plan przedaZy lokali mieszkalnych

r- \.
2.

-

Powierzchnia lokalu

Sprzedaz do roku

Toszek, Rynek 12

50,40

2013

Toszek, Strzelecka 2

35,79

2016

Lp.

Adres lokalu
1-.

l

-1
--

- .
3.

r -

4.

r 5 .-

Toszek, Rynek 9

19,00

2013-

Toszek, Wielowiejska 7

57,70

2013

Toszek, Wiel ow iejska 7

25,00

20 16

- -

-

- -  - -

\

]
6.

Toszek, Ml ynska 6

56,70

2014

-
7.

Toszek, Gli wicka 20A

52, 10

2014

-- .-

--
- . -
_8 _ _ Toszek, Gliwieka 20
-

-- - '-_ .. - - - - -

51 ,90

2016

.- - - _._

.-

- - - - - - - - - - - - - - -----_._.
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9.

Toszek, Strzelecka 5

50,73

~-I

2016

i
10.

Toszek, Strzelecka 7

36,43

2013
\

II.

Toszek, Str zelecka 19

41,42

20 13

12.

Toszek, Strzelecka 19

43,84

2013

13.

Toszek, Rynek 10

43,10

20 16

---

-_..

_-\

1
-- 

1
14.

Toszek, Rynek 10

29,80

2016

15.

Toszek, Rynek 15

98,00

20 14

16.

Toszek, Rynek IS

28,00

20 14

17.

Toszek, Rynek 7

54,70

2013

'. -

I
18.

Pael-yna, Pniowska la

66,40

2014

\

19.

Boguszyee, Toszecka I

20.

Kotliszowice, Wiejska 19

_

--21~

- ; _

_

_

_

0 _

_

143,26

2013

50,02

20 13

66,60

2014

_

.

Toszek, Dworcowa 22

I

!

_.
22.

Toszek, Dworcowa 22

50,80

2014

23.

- - Toszek, Dwo rcowa 22

79,40

2014

~
.-

---\

._
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24

Toszek, Dworcowa 22

36,50

- ---
2014

25

Toszek, Wielowiejska 17

37,32

2016

---_._-""-

--.

-26

Toszek, Wielowiejska 17

27

28

72 ,60

2016

Toszek, Wielowiejska 17

66,90

2016

Toszek, Wielowiej ska 17

42,00

20 16

._ ". _

---

- ...

29

42,20

Toszek, Wielowiejska 17

_-
\

2016

I

j
~

30

Toszek, Wielowiejska 17

23,00

2016

31

Toszek, Wielowiejska 17

44 , 10

2016

32

Toszek, Wielowiej ska 17

59,40

2016

I

..

-
- 33

34

Toszek, Wielowiejska 17

24,50

2016

-
._

.. _ Toszek, Rynek 11

37,10

2014
-

35

Toszek, Rynek II

47,70

2014

J
PozostaJe lokal e w miar't zgloszenia wniosk6w przez naj emc6w z zachowaniem zasady, ze w i ~k5Z0SC
najemc6w zlazy wspolny wniosek 0 sprzedaz lokali mieszkalnych i przyst'l]li do podpi sania aktu
notarial nego.

IV, Zasady polityki czynszowej
1. Opr6ez czynszu za lokal mieszkalny naj emca uiszeza wynajmuj'(Cemu lOne ophty ni "zaiezne od
wlasciciela . Pow yzs zego nie stosuje si~ w sytuacji gdy korzystaj '\.ey z lokalu ma zawatte lImowy
bezposredni o z dostaw"l medi6w lub dostaw"l uslug.

Dolyezy to:
- zuiyc ia wod y ,
- -

- - - --
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- zuzyeia energii elektryeznej,
- wyw6z nieezystosei stalyeh,
- wyw6z nieezystosei eieklych.

2.Naleznosci za zuzycie

wody i odprowadzanie

sciek6w rozli czane

s~

na

podstawie

urz<l,.dzen

pomiarowych (wodomierze).

3.Naleznosc za odprowadzanie nieczystosci sta!ych roz]jczane s" na podsta wie faktycznych koszt6w
odprowadzania 1m3 nieczystosei z uwzgl~dni e niem ilosci os6b zamieszka!ych w danym lokalu.

4.Z dniem I lutego 2012 r. zgodnie z Zarz"dzeniem Nr 33712011 Burmistrza Toszka z dnia 6.10.20 11 1".
ustalono stawk~ bazow" czynszu za 1m2. powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnyeh w wysokosci : 2,40
zl.
Stawka bazo wa czynszu ulega podwyZszeniu 0 20 % za kazde urz"dzenie techniczne, w ktor. wyposazony
jest lobi mieszkaln y.

Za urzG\.dzenia. techniczne uwata
-

!az ie nk ~

-

instalaej~

s i~:

gazow"

- centralne ogrzewanie.

- w.e.
Ustalono rowni ez nast<;puj"ce czynniki o bni zaj "ce staw k~ baww" ezynszu:

1. w budynkach usytuowanych na terenie solectw

0

10 %;

2. w lokalach mieszkalnych ze slepq kuchni" 0 3 %;
3. w lokalach mieszkalnyeh nie wyposazonych w
4. w budynkaeh

0

z!ym stanie teehnieznym

0

in stal aej ~

wodno -kanalizacyjn"o 10 %;

5 %;

S. w lokalaeh usytuo wanye h na strychu 02%.
5.Naj emcy lokali mieszkalnyeh z zasob6w Gminy Toszek, ktorzy pozostaj'l w zwloee z zaplat'l nalem osei z
tytulu najmu lokalu mag'\. ubiegac

si~ 0

pamoc

poprzez umofzenie, odroczenie lub rozlo zenie

na raty

zaleglosei czynszowyeh zgodnie z Uchwa!'l Nr XXXlIl /417/2010 Rady Miejskiej w Toszku z 27 kwi etnia
201 0 r. w spraw ie okreslenia szczeg6lowy ch zasad. sposo bu i trybu umarzani a, odraczania lub rozk!adania
na raty nalet noSci pieni~znych maj 'lcych charakter eywilnoprawny, przypadaj"cy Gminie - Miastu Toszek
lub jej jednostkom podleglym - Zal'lcznik Nr I do Uehwaty .

V. Sposob i zasady zarz'ldzania lokalami i budynkami wchodz'lcy mi
w sklad mieszkaniowego zasobu gminy
I. Aktualnym ad ministratorem gminnych zasob6w mieszkaniowych jest Remondis Aqua Toszek Spolka z o.
o. w Toszku ul. G6rnosl'lSka 2, do zadan kt6rego nalezy mi ~dzy inn ymi eksploatacja i remonty komunalnych
zaso b6w mieszkaniow ych oraz zarzlldzanie wsp6 1notami mieszkaniowymi.

2.Zasady zar;qdzania lokalami w budyn ka ch wchodz'lcych w skl ad zasob u gmin y powinny za pe',vni,,:
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1.

Zawieran ie umow naJmu i dzierzawy lokali mieszkalnych i lokali uzytkowych w imien iu , na rzecz
Gminy Toszek;
2. Zawieranie um6w najrnu i dzierZawy nieruchomosci w imieniu i na rzecz Omioy Toszek;
3. Pobierani e oplal z tytulu czynszu najmu;
4. Pobieranie oplat za media;
5. Ksil'go wanie oplat dokonywanyc h przelewami i przekazami poeztowymi ;
6. Prowadzenie ewideneji dotyez'leej lokali i ieh najeme6w i dziert.aweow;
7. Prowadze nie ewidencji ksit(gowej wszystkich najernc6w i dzieriawcow, sporz'tdzanie raportow (
sprawozdawczosci;
8. Wystawianie faktur dla najemeow lokali uzytko wyeh oraz dla dzierzaweow loka li i ni eru chomoSci;
9 . Przygotowanie i wydawan ie ksi<\i.eezek oplat ezynszowyeh;
10. Rozliczanie wplat i przekazanie zainkasowanyeh pienil'dzy na konto G miny Toszek;
II. Podejmowanie wszelkieh ezynnosei wo bee naj emeow i dzierzawe6w zalegaj'leyeh z oplatami i
naleznosciami;
12. Na liezanie odszkodowania za uzytkowanie lokalu bez tytulu prawn ego;
13. SporZftdzani e dokumentow do wind ykaeji nalemosei i prowadzenie wind ykaeji (bez kosztow oplal
s'ldowye h, komorniezych i zastl'pstwa proeesowego);
14. Przygotowanie dokumentaeji dla najemeo w ubiegaj'leyeh sil' 0 rozloze nie zaleglosei ezynszowyeh na
raty oraz podpisanie z naj emeami stosow nyeh umow (po uzys kaniu zgody wlas eieiela);
15. Dokonywanie wizji lokalnyeh w lokalaeh i budynkaeh;
16. Udzial w naradaeh i spotkaniaeh oraz komisjach dotyeZftcych administrowanego zasobu;
17. Przyjmowanie najemcow;
18. Prowadze nie ksi'lzek obiekt6w budow lanyeh (zgodnie prawem budow/allym);
19. Z leeanie usiug zwi'(zanych z przegl'(darni teehnicznyrni rocznyrni i 5-letnirni,ekspertyz i opi nii, ustu g
zwi'(zanyeh z przegl'ldarni kom iniarskirni i ezyszczeni em przewod6w kominowyeh, uslug zwil\Z3nyeh z
przegl'(darni instalacji gazo wej, elektrycznej i odgro mowej;
20. Sporz'(dzanie i przedkladanie wlascicielowi budynk6w plan6w rzeczowych i finansowyeh zwi'(zanych
z eksploatacj'l i teehnicznym utrzymaniem;
21. Sporz'(dz.anie kosztorys6w o feltowych na roboty remontowe;
22. Przygotowanie i wysylani e korespondeneji zwi'(zanej z z.arz'(dzany rn zaso bem ;
2 3 . Zawieranie um6 w z dostawcami medi6w do zasob6w lokalowych, ich kontrola i rozliczanie;
24. Wsp61praca ze Wsp61notami Mieszkaniowymi;
25. Roz liczanie r6zoic w zuzyciu wody Cnajemcy i wtaSciciele mieszkan obciEtteni zostan(l proporcjonalnie
do ilosc i zamieszkuj'1eyeh os6b w danym lokaJu kosztami wynikaj '(cym i z r6i.nicy odczytu licznika
gl6wnego a sum" odezyt6w poszczeg61nyeh Iicznik6w);
26. Opracowanie z.akresu prac rem ontowych lokali mieszkaln yeh przeznaczonych do remontu na wlasny
koszt najemcy oraz nadzorowanie jego reali zacji ~
27. Sporz'(dzanie wykaz6 w wszystki ch osob za legaj'(cych z zaplat'( ezy nszu (bez oplat za media) z tytulu
najrnu lokalu. Wykaz winien bye sporz'(dzany nie rzadziej nit raz na 3 mies i'(ee na dzie,,:
3 1 grudnia,
3 J marca,
30 czerwca,
30 wrzesnia.

VI. trodla finansowania gospodarki mieszkaniowej.
J .Podstawow ymi ir6dlami finanso wania gos podarki mieszkaniowej s,,:
I ) wplywy z czynsz6w za lokale mieszkalne,
2) wplywy z ezynszow z.a lokaJe uzytkowe i inne pomieszczenia niemieszkalne
(np. pornieszczenia gospodarcze, garaZe. szopki, magazyny itp .)
3) srodki z budzetu gminy,
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2.Wplywy za lokale mieszkalne i uzytkowe przeznaezo ne s't w pierwszej koi e jnosci na bieli[ee utrzymanie
zasob6w mieszkaniowych i remonty.

Vll. Wysokosc wydatkow ua koszty zarz'ldu uieruchomosciami wspoluy mi,
ktorych gmina jest jednym zc wspolwlascicieli.
Gmina ponosi wydatki na gospodukc; mi eszkaniow'l, kt6ra obejmuje koszty biez'tcej eksploatacji , koszty
remont6w oraz koszty admtnistrowania mi eszkaniowym zasobem gminy za lokale mieszkalne usytuowane
we wsp61notach mi eszkaniowych.

VIII.Opis innych dzialan.

maj~cych

na celu

popraw~

gospodarowania

mieszkaniowym zasobem gminy.

J. Zwic;kszenie skutecznosci windykacji zadluze'; w oplatach za najem lokaE;
2. Reagowa nie juz po pierwszym sygnale pojawienia siC; zaleglosci (rozmowa z najemc'\);

3. Pomoc w slaraniu

si~ 0

dodatek mieszkaniowy;

4. Pomoc w rozlozeniu zaleglosci czynszowych na dogodne raty;
5. Proponowanie za miany lokalu na lokal 0 niZszym ezynszu.
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