Załącznik
do uchwały Nr XX/120/03
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 17 grudnia 2003 roku

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA
MIESZKANIOWYM ZASOBEM MIASTA KOŚCIERZYNA
W LATACH 2004 – 2008

Ilekroć w programie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. Nr
71, poz. 733, z póź. zm. )
2) zasobie – należy przez to rozumieć lokale mieszkalne, lokale socjalne, lokale użytkowe
wraz z lokalami we wspólnotach, stanowiące własność komunalną Miasta Kościerzyna w
zarządzie Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o.
3) wspólnocie – należy przez to rozumieć ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład
określonej nieruchomości tworząc wspólnotę mieszkaniową określoną w ustawie z dnia
24 czerwca 1994 r. o własności lokali ( Dz. U. z 2000 r. Nr 80.poz. 903 z późń. zm. )
4) najemcy – należy przez to rozumieć lokatora używającego lokal na podstawie innego
tytułu prawnego niż prawo własności
5) wynajmującym – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Kościerzyna w którego
imieniu zasobem mieszkaniowym zarządza Kościerskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego sp. z o. o.
6) powierzchni użytkowej lokalu – należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich
pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni,
przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących
mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i
sposób użytkowania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni
balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni,
wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału
7) opłatach niezależnych od zarządzającego – należy przez to rozumieć opłaty za dostawy do
lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór nieczystości stałych i płynnych
8) budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach
9) lokalu mieszkalnym – należy przez to rozumieć wydzieloną trwałymi ścianami w obrębie
budynku izbę lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z
pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych
10) lokalu socjalnym – należy przez to rozumieć lokal nadający się do zamieszkania ze
względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na
członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m², a w wypadku
jednoosobowego gospodarstwa domowego 10m², przy czym lokal ten może być o
obniżonym standardzie
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11) lokalu użytkowym – należy przez to rozumieć inne lokale niż lokale mieszkalne i lokale
socjalne
12) czynszu – należy przez to rozumieć stawkę za 1m² powierzchni użytkowej lokalu w
którego skład wchodzą: koszty zarządu, koszty eksploatacji i koszty remontów
13) stawce bazowej – należy przez to rozumieć wysokość stawki czynszu ustalaną
zarządzeniem Burmistrza Miasta Kościerzyna bez uwzględnienia czynników
podwyższających lub obniżających jej wysokość
Rozdział I
Dane wyjściowe do opracowania programu.
1. Koszty utrzymania i źródła finansowania mieszkaniowego zasobu Miasta w latach
2001 i 2002
Zestawienie kosztów utrzymania zasobów Miasta w latach 2001 i 2002.
Tabela nr 1
lata
rodzaj kosztów

zł

2001
%

zł/m²

zł

2002
%

zł/m²

zarząd
eksploatacja

415415
326953

20
16

0,82
0,64

434218
297540

23
16

0,89
0,61

remonty
fundusz remontowy
razem

824075
506862
2073305

40
24
100

1,63
1,00
4,09

623370
508956
1864084

34
27
100

1,28
1,05
3,84

2002
%
91

zł/m²
3,46

Źródła finansowania kosztów wyszczególnionych w tabeli nr 1.
Tabela nr 2
lata
wpływy z
czynsz lokale
mieszkalne
lok. użytkowe
inne
razem

zł
1777330

2001
%
86

zł/m²
3,51

zł
1680627

267472
28503
2073305

13
1
100

0,53
0,05
4,09

163128
20329
1864084

9
100

0,34
0,04
3,84

Podstawowym źródłem utrzymania komunalnego zasobu mieszkaniowego był czynsz
najmu lokali mieszkalnych. W 2001r. wpływy z czynszu pokrywały 86 % kosztów
utrzymania zasobu mieszkaniowego a w 2002r. – 91 %. Pozostałe koszty utrzymania
pochodziły z najmu lokali użytkowych, a znikoma część to odsetki czynszowe i bankowe.
Spadek wpływów z najmu lokali użytkowych jest spowodowany ich sprzedażą.
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2. Zmiana stawki bazowej czynszu regulowanego w poszczególnych latach.
Tabela nr 3
Lata

Czynsz bazowy

% wzrostu do
poprzedniej stawki

od 1.03.95 – 31.03.96
od 1.04.96 – 28.02.97
od 1..03.97 – 30.11.97
od 1.12.97 – 31.12.98
1999
2000
2001
2002
2003

0,80
0,98
1,30
1,75
2,43
3,74
4,55
4,55
4,55

22%
33 %
34 %
39 %
54 %
22 %
0
0

Tabela nr 3 przedstawia, jak kształtowała się stawka bazowa czynszu regulowanego
od początków jej wprowadzenia, tj. od 1 marca 1995 r. do chwili obecnej. Obecna wysokość
stawki obowiązuje od 1 stycznia 2001 r. i od tego czasu nie została podwyższona. W dniu 18
listopada 1998 r. Rada Miasta przyjęła Uchwałę Nr III/12/98 w sprawie przewidywanego
wzrostu stawek czynszu regulowanego na lata 1999 – 2004, jednak z powodu zmiany
przepisów została ona uchylona 19 grudnia 2001 r. uchwałą XLIV/373/01.
3. Sprzedaż lokali mieszkalnych w poprzednich latach.
Tabela nr 4
Rok sprzedaży
lokalu
do 1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
razem

Ilość lokali

%
sprzedanych
31
11
9
4
6
12
4
10
8
5
100

210
76
64
28
40
78
28
68
52
35
679

% ogółu
9,5
3,4
2,9
1,3
1,8
3,5
1,3
3,1
2,3
1,6
30,7

Największa sprzedaż mieszkań występowała do 1993 r. , prawie 1/3 dotychczas
sprzedanych mieszkań. W pozostałych latach sprzedaż raz wzrastała potem malała a w 1999
r. osiągnęła najniższy poziom, co może dziwić, gdyż wprowadzano coraz korzystniejsze dla
lokatorów kryteria sprzedaży. Należy domniemywać, że wiąże się to z zastojem
gospodarczym, brakiem pieniędzy w kieszeniach mieszkańców.
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Rozdział II
Analiza komunalnej substancji mieszkaniowej Miasta na dzień 31 sierpnia 2003 r.
1. Wielkość oraz stan techniczny i struktura mieszkaniowego zasobu Miasta.
Zestawienie budynków w zależności od roku budowy, w których znajdują się lokale
komunalne.
Tabela nr 5
Rok budowy
do 1920
1921 - 1945
1946 – 1960
1961 – 1980
po 1980
razem

Ilość budynków
33
18
6
37
7
101

Udział %
33
18
5
37
7
100

Jak wynika z tabeli, budynki w których znajdują się lokale wchodzące w skład
mieszkaniowego zasobu Miasta w 50 % zostały wybudowane do 1945 r. a w 50 % po 1945 r.
Można więc uznać, że nie jest to sytuacja szczególnie zła, gdyż duża część lokali
mieszkalnych znajduje się w budynkach wybudowanych po II wojnie światowej, natomiast
lokale użytkowe znajdują się najczęściej w budynkach najstarszych. Z drugiej zaś strony
patrząc, to budownictwo w latach powojennych opierało się na nienajlepszych technologiach i
materiałach ( wielka płyta, brak dociepleń, nieszczelna stolarka okienna, stosowanie azbestu )
co powoduje, że budynki około 30 – letnie wymagają kosztownych, generalnych remontów
oraz termomodernizacji.
Wyszczególnienie ilości lokali mieszkalnych i lokali użytkowych oraz powierzchni tych
lokali w budynkach komunalnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych.
Tabela nr 6
Wyszczególnienie wg
rodzaju budynków
Budynki komunalne
Budynki wspólnotowe
Razem

Ilość
budynków
34
67
101

Ilość lokali
Mieszkalnych
251
658
909

Ilość lokali
użytkowych
11
9
20

Razem
lokali
262
667
929

Tabela nr 7
Powierzchnia lokali
w m²
Lokale mieszkalne
Lokale użytkowe
Razem

W budynkach
wspólnot
28113,69
481,20
28594,89

W budynkach
Gminnych
10237,97
1395,13
11633,10

Razem
38351,66
1876,33
40227,99

%
udziału
95
5
100

Lokale mieszkalne oraz użytkowe znajdują się w budynkach w całości będących
własnością komunalną Miasta oraz w budynkach będących własnością wspólnot
mieszkaniowych w których Miasto jest właścicielem części budynku. Jak wynika z tabeli nr 6
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– 67 % budynków i 72 % mieszkań zasobu Miasta znajduje się we wspólnotach
mieszkaniowych. Jeżeli budynek jest w całości własnością Miasta to znaczy, że wszyscy
lokatorzy są najemcami i płacą czynsz zgodny z uchwałami Rady Miasta i Zarządzeniem
Burmistrza. Jeśli natomiast chociażby jeden lokal w budynku jest własnością prywatną to
wówczas tworzy się wspólnota mieszkaniowa, która rządzi się według przepisów
obowiązujących w ustawie o własności lokali. Miasto jest wówczas udziałowcem we
wspólnocie do części swoich udziałów i w takim stosunku może podejmować decyzje
odnośnie gospodarowania we wspólnocie. Najemcy we wspólnotach płacą obowiązujący
czynsz do zarządcy a właściciele płacą koszty zarządu nieruchomością wspólną i odpis na
fundusz remontowy w wysokości ustalonej na Walnych Zgromadzeniach wspólnot do
zarządzającego wspólnotą, którego wybiera sobie wspólnota.
2. Analiza potrzeb mieszkaniowych.
W mieszkaniowym zasobie Miasta znajduje się obecnie 909 lokali mieszkalnych, z
tego 251 w budynkach komunalnych a 658 w budynkach wspólnotowych.
Według danych Urzędu Miasta, ilość złożonych wniosków o przydział mieszkania
komunalnego wynosi 436 , oraz 84 wniosków o zamianę lokali, na lokale większe. Zły stan
techniczny zasobów komunalnych będzie powodował w przyszłości wzrost zapotrzebowania
na mieszkania. Mieszkania komunalne, dla wielu rodzin stały się jedyną szansą pozyskania
samodzielnego lokalu z uwagi na zubożenie społeczeństwa i wielkie koszty wybudowania
własnego domu.
Obecnie ilość lokali komunalnych systematycznie się zmniejsza, co jest związane ze
sprzedażą lokali najemcom. Jedyną szansą pozyskania lokali jest budownictwo TBS – ów i
odzyskiwanie od najemców którzy uczestniczą w tym budownictwie zwalnianych lokali
komunalnych.

Rozdział III
Prognoza gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta w latach 2004 – 2008.

1. Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych.
Obecnie obowiązuje Uchwała Nr XXXIX/310/01 Rady Miasta w Kościerzynie z
dnia 27 czerwca 2001 r. , zmieniona Uchwałą Nr V/34/03 z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie
ustalania kryteriów sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynkach
stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz ustalania bonifikaty przy
sprzedaży tych lokali. Przyznaje ona ulgę przy sprzedaży za gotówkę do 93 % wartości lokalu
mieszkalnego, ustalonego przez rzeczoznawcę majątkowego. Do sprzedaży na raty dolicza się
oprocentowanie w wysokości 1 % od niespłaconej kwoty w stosunku rocznym.
Trudno jest zaplanować ilość sprzedaży lokali mieszkalnych w latach 2004 – 2008.
Biorąc pod wzgląd tylko ilość sprzedaży w poprzednich latach, można przewidywać, że
kształtować się ona będzie na poziomie ok. 50 mieszkań rocznie. Wzrost ilości sprzedaży
najemcom lokali mieszkalnych jest uzależniony od sytuacji ekonomicznej najemców.
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Miasto jest także właścicielem lokali użytkowych, których stan na dzień 31 sierpnia
2003 r. wynosi – 9. Wpływ z czynszów tych lokali stanowi obecnie ok. 5 % środków
przeznaczonych na utrzymanie zasobu mieszkaniowego. Obowiązująca Uchwała Nr
XLII/339/01 Rady Miasta w Kościerzynie z dnia 17 października 2001r. zmieniona Uchwałą
Nr XLIV/377/01 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie
przyznawania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych przeznaczonych do zbycia ich
najemcom lub dzierżawcom, określa zasady na jakich najemcy lub dzierżawcy mogą nabyć
lokal użytkowy na drodze bezprzetargowej.
2. Zasady polityki czynszowej.
Ustawa ogranicza możliwość dowolnego ustalania stawki czynszu w lokalach
mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy - nie może on przekroczyć 3 %
wartości odtworzeniowej 1m² powierzchni użytkowej. Wartość odtworzeniową lokalu
stanowi iloczyn jego powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego kosztu
odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ogłaszanego co 6
miesięcy przez Wojewodę w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego dla
poszczególnych powiatów ( od 1.07. 2003 – 31.12.2003 wysokość wskaźnika
przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków
mieszkalnych dla powiatu kościerskiego wynosi – 2.110,73 zł. - , tak więc w tym okresie
maksymalna stawka czynszu dla Miasta Kościerzyna wynosi – 5,27 zł./m² miesięcznie )
W lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kościerzyna,
stawkę bazową czynszu za 1m² powierzchni użytkowej, reguluje Zarządzeniem Burmistrz
Miasta Kościerzyna raz w roku, od 1 stycznia każdego roku wg poniższej tabeli.
Tabela nr 8
Lata

Czynsz min.
zł/m²

Czynsz bazowy
zł/m²

Czynsz maks.
zł/m²

% wzrostu do
poprz.lat

% wart.
odtworzenio
wej

do 31.12.03
2004
2005
2006
2007
2008

1,82
2,27
2,38
2,38
2,50
2,50

4,55
4,55
4,77
4,77
5,00
5,00

5,27
5,27
5,27
5,27
5,27
5,27

0
0
5
0
5
0

2,59
2,59
2,71
2,71
2,84
2,84

Dane zawarte w tabeli nr 8 opracowane są na podstawie obecnej wysokości wskaźnika
przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.
Wysokość wskaźnika jest ustalana przez Wojewodę na okresy półroczne. Może on ulec
podwyższeniu lub obniżeniu. Podwyższenie lub obniżenie wskaźnika przeliczeniowego
spowoduje zmianę stawek czynszu maksymalnego w tabeli nr 8. Duże obniżenie wskaźnika
może również spowodować obniżenie stawki czynszu bazowego.
Wynajmujący lokal może podwyższyć czynsz, wypowiadając dotychczasową
wysokość czynszu najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.
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Czynniki podwyższające stawkę czynszu:
1) budynek po remoncie:
- kapitalnym w okresie ostatnich 15 lat, bez termomodernizacji –
10%
- przeprowadzenie naprawy głównej w okresie ostatnich 10 lat –
8%
- przeprowadzenie napraw bieżących w okresie ostatnich 6 lat –
5%
- wymiana wszystkich okien w danym lokalu w okresie ostatnich 10 lat – 8%
2) wykonanie docieplenia części powierzchni budynku ogrzewanego centralnie
( liczonego bez powierzchni okien ):
- ponad 20% do 35%
- 5%
- ponad 35% do 50%
- 10%
- ponad 50% do 65%
- 15%
- ponad 65%
- 20%

Czynniki obniżające stawkę czynszu:
1) brak centralnego ogrzewania
– 6%
2) brak centralnej ciepłej wody
– 5%
3) brak instalacji wodociągowej
– 5%
4) brak instalacji kanalizacyjnej
– 6%
5) brak instalacji elektrycznej
– 5%
6) brak kuchni
– 5%
7) kuchnia bez okna
– 2%
8) brak łazienki
– 7%
9) brak WC
– 4%
10) wspólne WC
– 3%
11) mieszkanie w suterenie
– 10%
12) zamieszkiwanie na parterze lub ostatnim piętrze w budynkach powyżej trzech
kondygnacji – 5%
13) zamieszkiwanie na trzecim piętrze w budynkach powyżej czterech kondygnacji
– 2%
14) ze względu na ogólny stan techniczny budynku:
- zadawalający ponad 15 do 30% zużycia – 5%
- średni ponad 30 do 50% zużycia
– 10%
- zły ponad 50 do 70% zużycia
– 30%
- bardzo zły – ponad 70% zużycia
– 35%
Stopień zużycia technicznego, wyrażony w procentach oblicza się według wzoru:
Sz = t x 0,7 gdzie:
Sz – stopień zużycia technicznego
t - wiek budynku
15) w zależności od położenia lokalu mieszkalnego:
- w strefie centralnej
- 0%
- w strefie śródmiejskiej
– 5%
- w strefie pośredniej
– 10%

7

- w strefie peryferyjnej
– 15%
W przypadku występowania kilku czynników obniżających i podwyższających stawkę
czynszu regulowanego, podlegają one zsumowaniu, z tym, że maksymalna obniżka czynszu
nie może przekroczyć 50 % wartości stawki bazowej.
Stawkę czynszu za lokal socjalny reguluje Zarządzeniem Burmistrz Miasta
Kościerzyna raz w roku od 1 stycznia każdego roku. Stawka czynszu za lokal socjalny nie
może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w zasobie
mieszkaniowym Miasta.
Definicje czynników podwyższających
i obniżających stawkę czynszu
1. Naprawa główna jest to remont polegający na wymianie co najmniej jednego elementu
budynku.
2. Naprawa bieżąca jest to okresowy remont elementów budynku, który ma na celu
zapobieganie skutkom zużycia tych elementów i utrzymanie budynku we właściwym
stanie technicznym, np.: pokrycie dachu, malowanie klatki schodowej, malowanie
elewacji, naprawa instalacji elektrycznej.
3. Zadawalający stan techniczny budynku – elementy budynku utrzymane są należycie.
Celowy jest remont bieżący polegający na naprawach, uzupełnieniach, konserwacji,
impregnacji.
4. Średni stan techniczny budynku – w elementach budynku występują niewielkie
uszkodzenia i ubytki nie zagrażające bezpieczeństwu publicznemu. Celowy jest
częściowy remont kapitalny.
5. Zły stan techniczny budynku – w elementach budynku występują niewielkie uszkodzenia,
ubytki. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów mają obniżoną klasę. Wymagany
jest kompleksowy remont.
6. Bardzo zły stan techniczny budynku – obiekt kwalifikuje się do odbudowy.
7. Lokal wyposażony w centralne ogrzewanie to lokal ogrzewany energią cieplną
dostarczaną z ciepłowni lub kotłowni lokalnej.
8. Łazienka to wydzielone w lokalu pomieszczenie posiadające stałe instalacje:
wodociągowo – kanalizacyjne, ciepłej wody dostarczanej centralnie bądź z urządzeń
zainstalowanych w lokalu oraz urządzenia łazienkowe ( wannę, brodzik lub kabinę
natryskową )
9. Przez W.C. należy rozumieć doprowadzoną do łazienki lub wydzielonego pomieszczenia
instalację wodociągowo – kanalizacyjną z podłączoną muszlą sedesową i spłuczką:
wydzielone pomieszczenie może być położone poza lokalem ale w budynku.
10. Urządzenie wodociągowe to przynajmniej jedno ujęcie wody w lokalu.
11. Urządzenie kanalizacyjne to przynajmniej jeden odpływ wewnątrz lokalu.
12. Suterena to część budynku zawierająca lokale, w których w poziomie podłogi w części
lub w całości znajduje się poniżej terenu, lecz przynajmniej od strony jednej ściany z
oknami poziom podłogi znajduje się na głębokości nie większej niż 0,90 m w stosunku do
przyległego terenu.
13. Przez lokal ze wspólnym W.C. należy rozumieć W.C. użytkowane przez najemców co
najmniej dwóch lokali.
14. Kuchnia bez okna to wydzielona ścianami część lokalu mieszkalnego, bez bezpośredniego
oświetlenia zewnętrznego przeznaczonego na kuchnię.
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2. Plan remontów.
Remonty w 2004 r.
1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 80 szt. okien, 10 szt. drzwi.
2. Przestawianie piecy – 35 szt.
3. Remont dachów i wymiana pokryć dachowych – 3- go Maja 11, 8-go Marca 47,
Tkaczyka 3, Wodna 17
4. Malowanie klatek schodowych – 3-go Maja 11, Dworcowa 5, Sikorskiego 11
5. Wykonanie instalacji wód deszczowych w obrębie posesji – Wybickiego 12, 14,
Jeziorna 9-12
6. Remont pustostanów – 10 szt.
7. Docieplanie ścian i remont elewacji budynków – 8-go Marca 30, Długa 14, Jeziorna 9
8. Modernizacja instalacji kanalizacyjnej – 8-go Marca 47/48,
9. Modernizacja i wymiana instalacji elektrycznej – 3-go Maja 11, Sikorskiego 11.
10. Modernizacja instalacji wodociągowej wewnętrznej – Sikorskiego 11.
Opracowanie szczegółowego harmonogramu prac remontowych na lata 2005 – 2008
nie jest zasadne ani celowe z uwagi na fakt, że konieczność wykonania niektórych remontów
czy prac modernizacyjnych wynika ze zdarzeń losowych, wyraźnego pogorszenia stanu
technicznego budynków czy zgłoszonej potrzeby mieszkańców. Ponadto prowadzenie prac
remontowych jest uzależnione od posiadanych środków finansowych na ich realizację. Nie
jest możliwe precyzyjne zaplanowanie wysokości realnych wpływów z czynszów oraz stanu
budżetu miasta, czy też finansowania przez budżet państwa , więc przyjmowanie
długoterminowych planów w tym zakresie nie jest uzasadnione, ponieważ nie gwarantuje ich
realizacji. Ponadto walne zebrania wspólnot mieszkaniowych odbywają się najczęściej w
miesiącu lutym, i one decydują na jaki remont czy modernizację przeznaczyć w danym roku
pieniądze. Decyzje wspólnot zapadają na dany rok kalendarzowy, bez planowania na dalsze
lata.
Główne zadania w zakresie remontów, wynikające z przeprowadzonej analizy potrzeb
na lata 2005 – 2006 są następujące:
Rodzaj prac
1.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
2. Przestawienie pieców
3. Remont dachów i wymiana pokryć dachowych

Wykonanie
160 szt okien 20 szt drzwi
70 szt.
ul. Dworcowa 1, Młyńska 6, t. Rogali 35
Sikorskiego 11
ul. 8-go Marca 47, Chojnicka 16, 16 A
Przemysłowa 5
20 szt.
ul. Wybickiego 8, Kapliczna 9, Kościelna 10
Miodowa 10, Wodna 2, 16, 17

4. malowanie klatek schodowych
5. Remont pustostanów
6. Docieplanie ścian i remont elewacji budynków

Aktualnie nie można również zaplanować zwiększenia zasobu mieszkaniowego
poprzez budowanie nowych mieszkań. Miasto ze swoich środków finansowych nie jest w
stanie zaplanować w budżecie na ten cel niezbędnych funduszy.
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3. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej.
Tabela nr 9
lata
wpływy z:
czynsz lokale
mieszkalne
lokale użytkowe
inne
razem

zł
1591479

2003
%
94

zł/m²
3,41

zł
1495272

2004
%
96

zł/m²
3,38

2005
zł/m²
3,35

89218
18570
1699267

5
1
100

0,19
0,03
3,63

44238
13272
1552782

3
1
100

0,10
0,03
3,51

0,08
0,02
3,45

zł
422230
287656
467884
521497

2003
%
28
16
27
29

zł/m²
0, 91
0,62
0,98
1,12

1699267

100

3,63

zł
411420
278704
344518
499900
18240
1552782

2004
%
26
18
20
32
4
100

zł/m²
0,93
0,64
0,70
1,20
0,04
3,51

2005
zł/m²
0,94
0,65
0,47
1,30
0,09
3,45

Tabela nr 10
lata
rodzaje kosztów
zarząd
eksploatacja
remonty
fundusz remontowy
przeglądy 5-letnie
razem

Głównym i praktycznie jedynym źródłem utrzymania komunalnego zasobu mieszkaniowego
Miasta w latach 2004 - 2008 będzie czynsz najmu lokali mieszkalnych. Planuje się, że w
2003r. wpływy z czynszu lokali mieszkalnych pokryją 94 %, a w 2004r. 96 % kosztów
utrzymania zasobu mieszkaniowego. Pozostałe koszty pokryją wpływy z najmu lokali
użytkowych i inne wpływy ( odsetki bankowe i czynszowe ). Jak można zaobserwować,
wpływy z najmu lokali użytkowych, systematycznie maleją, co jest spowodowane sprzedażą
tych lokali.
Stawka bazowa czynszu stanowi 2,59 % wskaźnika odtworzeniowego powierzchni
użytkowej budynków mieszkalnych i czynsz może wzrosnąć maksymalnie o 15 % stawki
bazowej, do 5,27 zł/m². Jak wynika z tabeli nr 8 planuje się, że stawka bazowa czynszu
wzrośnie w 2005 r. o 5 % do koty 4,77 zł/m², oraz w 2007 r. o 5 % do kwoty 5,00 zł/m². Nie
jest wskazane również przyjmowanie stawki maksymalnej, ponieważ wysokość wskaźnika
odtworzeniowego może się zmniejszyć, i wówczas stawka czynszu uległaby obniżeniu
automatycznie, co doprowadziłoby do wypowiadania wszystkim najemcom aktualnej stawki.
Dotychczasowa polityka czynszowa prowadzona przez Radę Miasta nie przewidywała
dotacji z budżetu Miasta do utrzymania zasobu mieszkaniowego. Również wpływy ze
sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych , nie zasilały gospodarki mieszkaniowej lecz
wpływały do budżetu Miasta. Wpływy z czynszów pokryją niezbędne koszty utrzymania
zasobu mieszkaniowego, nie zapewnią jednak wzrostu nakładów remontowych, ponieważ
nakłady remontowe systematycznie maleją ( tabela nr 1 i 10 ). W celu poprawy stanu
technicznego zasobu mieszkaniowego, przewiduje się możliwość jego dofinansowana z
budżetu Miasta, poprzez przekazywanie środków uzyskiwanych ze sprzedaży lokali
użytkowych i mieszkalnych na potrzeby remontowe zasobu mieszkaniowego Miasta.
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4. Sposób i zasady zarządzania mieszkaniowym zasobem Miasta.
Gospodarka komunalna może być prowadzona przez gminę w formie zakładu
budżetowego lub spółki prawa handlowego. Gmina może również powierzyć wykonywanie
zadań z zakresu gospodarki komunalnej osobom fizycznym, osobom prawnym lub
jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej w drodze umowy na
zasadach ogólnych, z zastosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych.
Zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład zasobu Miasta winny
zapewniać:
- efektywne i sprawne działanie podmiotu zarządzającego
- poprawę standardu zasobu
- poprawę jakości obsługi mieszkańców
- ograniczenie wzrostu kosztów
Obecnie zasobem mieszkaniowym Miasta Kościerzyna zarządza Kościerskie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. Rada Miasta postuluje o utrzymaniu w
obecnym kształcie zarządu mieszkaniowym zasobem Miasta w latach 2004 - 2008.
Zarządca będący Spółką Skarbu Gminy, musi się liczyć z tym, że wielkość zasobu
mieszkaniowego Miasta systematycznie maleje, co jest spowodowane sprzedażą lokali
mieszkalnych i użytkowych. Wykupu lokali mieszkalnych dokonują w większości najemcy
którzy zajmują lokale o najwyższym standardzie, czyli płacą najwyższy czynsz. W zasobie
pozostają więc lokale o najniższym czynszu i wymagające kosztownych remontów i proces
ten będzie się pogłębiał z roku na rok. Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Miasta będzie
więc coraz trudniejsze.
Rada Miasta w Kościerzynie postuluje aby podejmować działania mające na celu
poprawę wykorzystania zasobu mieszkaniowego i lepsze nim zarządzanie a w szczególności:
1) w latach 2004 – 2008 miasto będzie sprzedawało lokale mieszkalne wyłącznie ich
najemcom na zasadach określonych uchwałą Rady Miasta, sprzedaż lokalu mieszkalnego
w drodze przetargu jest możliwa tylko w przypadku wolnego lokalu
2) mieszkania w budynkach wspólnot mieszkaniowych powinny być sprzedane w pierwszej
kolejności
3) będą prowadzone działania prawne w celu odzyskania mieszkań niezamieszkałych
4) będą prowadzone działania informacyjne służące dokonywaniu zamian mieszkań tak, aby
gospodarstwa domowe zajmowały lokale odpowiednie do wielkości rodziny i jej sytuacji
materialnej
5) przewiduje się intensyfikację działań mających na celu poprawę jakości obsługi
mieszkańców, zmniejszenie kosztów zarządzania zasobem i poprawę efektywności i
sprawności działania
6) nie wyklucza się, że niektóre wspólnoty mieszkaniowe zechcą samodzielnie zarządzać
swoimi nieruchomościami lub powierzyć zarządzanie prywatnym podmiotom, decyzje
wspólnot w tej sprawie są autonomiczne
7) należy dążyć do tego aby wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe
zapewniały utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy
8) dla rodzin o niskich dochodach zabezpieczyć pomoc w postaci dodatków mieszkaniowych
9) podejmować działanie mające na celu pozyskanie budynków do adaptacji na mieszkania
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Obowiązki wynajmującego i najemcy.
Wynajmującego obciążają koszty.
1) utrzymania w należytym stanie budynku oraz instalacji, pomieszczeń i urządzeń służących
do wspólnego użytku mieszkańców
2) dokonywania napraw lokali, instalacji i wyposażenia technicznego w zakresie
nieobciążającym najemcy, w szczególności: napraw i wymiany wewnętrznych instalacji
wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych ( bez urządzeń odbiorczych),
centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników
3) wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej, podłóg, posadzek, wykładzin
podłogowych oraz tynków, jeśli przyczyny uzasadniające wymianę nie powstały z winy
najemcy
Najemcę lokalu obciążają koszty następujących prac:
1) naprawa i konserwacja podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych, płytek ceramicznych,
szklanych i innych w kuchni i pomieszczeniach sanitarnych
2) naprawa i konserwacja okien i drzwi, w tym obustronne malowanie okien oraz malowanie
drzwi wejściowych od strony wewnętrznej
3) naprawa i konserwacja wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą
4) naprawa i konserwacja pieców węglowych, akumulacyjnych i c.o. , trzonów kuchennych,
kuchni i grzejników wody przepływowej, podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis
klozetowych, umywalek i zlewozmywaków wraz z syfonami, baterii i zaworów
czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z
ich wymianą
5) naprawa i konserwacja osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej z wyłączeniem
wymiany instalacji
6) naprawa i konserwacja etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zostało
ono zainstalowane na koszt wynajmującego, także jego wymiana
7) naprawa, konserwacja i wymiana przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do
pionów zbiorczych
8) konserwacja balkonów oraz pomieszczeń gospodarczych, przynależnych do lokali, z
naprawami i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w tych pomieszczeniach włącznie
9) usunięcie skutków szkód i zniszczeń lokalu i budynku, spowodowanych przez najemcę i
członków jego gospodarstwa domowego oraz odwiedzające go osoby
Rozdział IV
Potrzeby i zasady tworzenia zasobu lokali socjalnych.
Z zasobu mieszkaniowego Miasta wydziela się część lokali, które przeznacza się na
wynajem jako lokale socjalne. W ogólnej liczbie gminnych lokali Miasta, w 14 budynkach
komunalnych jest 22 lokali socjalnych, w których umowa najmu zawarta jest na czas
określony. Kompetencje w zakresie określenia zasad gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy należą do Rady Miasta. Rada Miasta wydziela część lokali, które przeznacza
na wynajem jako lokale socjalne, w drodze uchwały, precyzując które konkretnie lokale
przeznacza na wynajem jako lokale socjalne.
Potrzeb w zakresie tworzenia zasobu mieszkań socjalnych jest bardzo dużo. Obecnie
złożonych jest 140 wniosków o przydział lokalu socjalnego oraz 12 wyroków sądowych o
eksmisję z przyznaniem lokalu socjalnego.
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Obecnie w Sejmie trwają prace nad programem wspierania budownictwa socjalnego,
wspieraniu gmin w budowie obiektów zbiorowego zamieszkania ( tzw. domów socjalnych )a
także adaptacji na te cele istniejących budynków. Wspomaganiem mają być objęte zarówno
budowa, jak i remont domów socjalnych. Poza tym pomoc ma dotyczyć również: adaptacji,
zakupu budynku lub jego części, pozyskania terenu niezbędnego pod zamierzoną budowę
domu socjalnego i wykonania przyłączy technicznych, a także niezbędnego wyposażenia.
Projekt został skierowany do Sejmu w 2000r. więc nie można przewidywać kiedy zostanie
rozpatrzony.
W końcu października 2003r. Miasto przejęło od PKP dawną noclegownię z
przeznaczeniem na adaptację na mieszkania socjalne. Budynek jest mocno zdewastowany i
wymaga dużych nakładów finansowych na doprowadzenie go do używalności. Konieczne jest
wykonanie projektu remontu, w którym zostanie określona ilość lokali i koszt adaptacji.
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