Uchwała Nr XLVIII/353/09
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 30 września 2009 r.
w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Miejskiej Kościerzyna na lata 2009-2014”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późń. zm.), oraz
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 (tekst jednolity Dz. U. z 2005
r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)
Rada Miasta Kościerzyna
na wniosek Burmistrza Miasta
uchwala, co następuje:
§1

Przyjmuje się „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Miejskiej Kościerzyna na lata 2009 – 2014” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Kościerzyna
Andrzej Gierszewski

Uzasadnienie

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego, zobowiązuje rady gminy do opracowania wieloletnich programów gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy. Programy te powinny być opracowane na co najmniej 5
kolejnych lat. Program ten ma obejmować swoim zakresem zagadnienia dotyczące komunalnej
substancji mieszkaniowej, utrzymania poprawnego stanu technicznego już istniejących budynków,
form i zasad zarządzania zasobami miasta, polityki czynszowej oraz sprzedaży mieszkań. Na bazie
dotychczasowych doświadczeń, a także aktualnej sytuacji finansowej Państwa i gmin, miasto nie
będzie w stanie w perspektywie kilku najbliższych lat spowodować znaczącej poprawy sytuacji
mieszkaniowej.
Założeniem niniejszego programu jest wyznaczenie kierunków, w jakich ma zmierzać
polityka Miasta Kościerzyna w zakresie gospodarowania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi.
Stopień realizacji wyznaczonych celów w dużym stopniu jest niezależny od gminy.
Mieszkalnictwo jest specyficzną sferą życia każdego z nas. Z jednej strony posiadanie
mieszkania jest potrzebą elementarną, warunkującą normalny rozwój rodziny. Z drugiej strony w
żadnym ustroju państwo nie było w stanie ze środków budżetowych zapewnić mieszkania
wszystkim swoim obywatelom. Niezbędne jest ścisłe współdziałanie oszczędności i
zapobiegliwości zainteresowanego oraz aktywności i długofalowych działań władz lokalnych,
wspieranych promieszkaniową polityką państwa. Dlatego wydaje się wręcz niezbędne
opracowanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej
Kościerzyna, w którym zostanie dokonana analiza sytuacji mieszkaniowej oraz określi się
zagadnienia strategiczne dla miasta w zakresie mieszkalnictwa.
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Załącznik
do uchwały Nr XLVIII/…../09
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 30 września 2009 r.

Wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem
Gminy Miejskiej Kościerzyna
na lata 2009 – 2014

wrzesień 2009
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1. Wstęp
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w art. 21 ust. 1 stanowi, iż Rada Miasta uchwala wieloletni
program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Program jest opracowaniem porządkującym, analizującym i wyznaczającym kierunki
działania w zakresie gospodarki mieszkaniowej. Jest obrazem obecnego stanu mieszkalnictwa
oraz w przyszłości, do którego dążą władze samorządowe. Program obejmuje zagadnienia
związane z gospodarowaniem mieniem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Kościerzyna
w tym lokalami mieszkalnymi nie wykupionymi w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych,
lokalami mieszkalnymi w budynkach wyłączonych ze sprzedaży, oraz lokalami socjalnymi.
Opracowany został na 6 lat tj. od 2009 do 2014 roku.
Sytuacja mieszkaniowa w Kościerzynie jest trudna, lecz nie odbiega od innych miast.
Stagnacja w zakresie rozwoju budownictwa komunalnego trwa od połowy lat
dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Od tego okresu zostały obniżone wielkości środków
przeznaczonych na cele mieszkaniowe z budżetu państwa i realizowana jest koncepcja
stopniowego przenoszenia ciężaru odpowiedzialności za pomoc w rozwiązywaniu problemów
mieszkaniowych ludności z Państwa na Gminy. Kierunek tych zmian jest słuszny, gdyż
gmina nie może się uchylać od udzielania pomocy w zabezpieczeniu mieszkań dla swoich
mieszkańców, zwłaszcza dla najbiedniejszej grupy. Zakres rozwiązywania tych spraw wynika
z obowiązujących przepisów prawa.
Najważniejsze cele niniejszego Programu to:
– rozeznanie potrzeb, możliwości i uwarunkowań lokalnej gospodarki mieszkaniowej,
– poprawa stanu technicznego komunalnego zasobu mieszkaniowego,
– racjonalizacja gospodarki czynszowej,
– prywatyzacja części zasobu mieszkaniowego gminy,
– nowe zasady zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym,
– wskazanie źródeł finansowania zasobu mieszkaniowego.
Bez wątpienia realizacja powyższych celów jest uzależniona od możliwości finansowych
a rozwój komunalnego budownictwa mieszkaniowego nie jest głównym elementem
gospodarczego rozwoju Miasta Kościerzyna w odniesieniu do wysokości możliwych do
poniesienia nakładów inwestycyjnych. Skrócenie okresu oczekiwania na przydział mieszkania
komunalnego do 2 lat nie jest możliwy do osiągnięcia w omawianym okresie.
Poza niniejszym programem szczegółowe zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy określają:
- Uchwala Nr ........... Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2009 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta.
- Uchwała Nr XLIV/377/01 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2001 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/339/01 Rady Miasta w Kościerzynie z dnia
17 października 2001 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych
przeznaczonych do zbycia ich najemcom lub dzierżawcom.
- Zarządzenie Nr 177/09 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 4 marca 2009 r.
w sprawie przyjęcia kryteriów do ustalania wysokości bonifikaty w przypadku sprzedaży
w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz jego najemcy.
- Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna w sprawie ustalenia stawki czynszu
w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta na poszczególne lata.
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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,
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,
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 używania; 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,
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.

2. Prognozy wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w latach
2009 - 2014, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne.
W skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kościerzyna na dzień 1 stycznia 2009 r.
wchodziło 105 budynków o łącznej powierzchni lokali mieszkalnych 26 409,63 m2.
Na ogólną liczbę budynków, 29 to budynki komunalne i 76 budynków wspólnotowych.
W budynkach komunalnych znajduje się:
- 204 mieszkań komunalnych o powierzchni 8.284,21 m2,
- 27 lokali socjalnych o powierzchni 812,09 m2.
W budynkach wspólnotowych znajduje się:
- 378 mieszkań komunalnych o powierzchni 16.218,55 m2,
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19 mieszkań socjalnych o powierzchni 515,56 m2,
7 lokali użytkowych o powierzchni 277,35 m2.
Powierzchnia lokali w budynkach komunalnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych
Tabala nr 1

W budynkach
wspólnot
(zarząd KTBS)

W budynkach
wspólnot
(inni zarządcy)

W budynkach
komunalnych

Razem

% udział

Lokale
mieszkalne

16.734,11

301,87

9.096,30

26.132,28

99

Lokale
użytkowe

277,35

0

0

277,35

1

Razem

17. 011,46

301,87

9.096,30

26.409,63

100

Powierzchnia
2
lokali w m

Wyszczególnienie ilości lokali mieszkalnych, użytkowych oraz socjalnych
Tabela nr 2

Wyszczególnienie
wg rodzaju
budynku

Ilość
budynków

Ilość lokali
mieszkalnych

Ilość lokali
socjalnych

Ilość lokali
użytkowych

Razem lokali

Budynki
komunalne

29

204

27

0

231

Budynki
wspólnotowe
(zarząd KTBS)

72

378

19

7

404

Budynki
wspólnotowe
(inni zarządcy)

4

7

0

0

7

Razem

105

589

46

7

642

Prognozy wielkości zasobu mieszkaniowego gminy w latach 2009 - 2014.
Patrząc z perspektywy ubiegłych lat ilość lokali mieszkalnych ciągle się zmniejsza, obecnie
jest ich 635 szt. w budynkach gminnych i wspólnotowych.
Zgodnie z zarządzeniem Nr 179/09 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 4 marca 2009 r.
w sprawie przyjęcia kryteriów do ustalania wysokości bonifikaty w przypadku sprzedaży w drodze
bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz jego najemcy oraz uchwał Rady Miasta Kościerzyna
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej
lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, podejmowanych każdorazowo w indywidualnych
sprawach, najemcy mają prawo wykupu dotychczas zajmowanych lokali według ustalonych
kryteriów sprzedaży.
Według prognoz prawdopodobnie rocznie zostanie sprzedanych około 60 lokali.
W bieżącym 2009 roku również planowana jest sprzedaż około 60 lokali. Tak więc w okresie
kolejnych 6 lat licząc od 2009 do 2014 roku sprzedanych może zostać 360 lokali. W związku
z powyższym na koniec 2014 roku lokali mieszkalnych może zostać zaledwie 275 lokali, nie licząc
nowo pozyskanych i wznoszonych np. socjalnych.
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Mieszkania komunalne i socjalne dla wielu rodzin stały się jedyną szansą pozyskania
samodzielnego lokalu z uwagi na zubożenie społeczeństwa, wzrost kosztów w budownictwie i tym
samym cen lokali.
W listopadzie 2009 r. zostanie oddany do użytku nowy budynek z 10 lokalami socjalnym
o powierzchni użytkowej mieszkań 502,10 m2.
Gmina Miejska Kościerzyna jest także właścicielem 7 lokali użytkowych i na dzień dzisiejszy
nie planujemy zwiększenia ich ilości.
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 i wspólnotowych lokali miasta,
w 23 budynkach jest 46 lokali socjalnych, w których umowa najmu zawarta jest na czas oznaczony.
Kompetencje w zakresie określenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy należą
do Rady Miasta.
Potrzeb w zakresie tworzenia zasobu mieszkań socjalnych jest bardzo dużo.
Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny w Kościerzynie z roku na rok wydaje coraz więcej wyroków o
eksmisję z prawem do lokalu socjalnego. Zgodnie z art. 14 ust. 6 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego to gmina jest zobowiązana do złożenia oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.
Wszystkie wyroki eksmisyjne z prawem do lokalu socjalnego są wstrzymane do momentu
wskazania takiego lokalu przez gminę. Obecnie Kościerskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego uzyskało 8 wyroków sądowych o eksmisję z jednoczesnym przyznaniem lokalu
socjalnego.
W związku z powyższym planuje się w latach 2010 – 2014 budowę 2 budynków z około
40 mieszkaniami socjalnymi. Największe zapotrzebowanie w naszym mieście jest na lokale
socjalne 1 pokojowe. Na początku 2010 r. zostanie ustalona lokalizacja nowych budynków oraz
parametry powierzchniowe planowanych mieszkań.
Z uwagi na zły stan techniczny budynku przy ul. Tkaczyka 3, w którym to mieściła się łaźnia
miejska, planuje się jego wyburzenie. Obecnie znajduje się w nim 10 lokali mieszkalnych, z czego 4
to lokale komunalne i 6 lokali socjalnych, jak również 1 pomieszczenie tymczasowe. Osoby z lokali
socjalnych, o ile będą spełniać kryterium dochodowe, przeniesione zostaną do pierwszego
z planowanych budynków. Pozostałe osoby sukcesywnie będą przesiedlane do odzyskanych lokali
komunalnych. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży gruntu, na którym stoi budynek przy ul. Tkaczyka 3,
mogą zostać przeznaczone na budowę drugiego budynku socjalnego.
Zasadne jest zwiększenie udziału miasta w partycypacji budowy mieszkań w budynkach
Kościerskiego TBS, tak aby była możliwość przeprowadzenia zamian z urzędu, a odzyskane
mieszkania komunalne o obniżonym standardzie technicznym można przekwalifikować na lokale
socjalne

Stan techniczny zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kościerzyna
Zdecydowana większość zasobów mieszkaniowych gminy to obiekty stare, wybudowane
przed
II
wojną
światową
wymagające
ogromnych
nakładów
remontowych
i modernizacyjnych. Duża część lokali mieszkalnych znajduje się w budynkach wybudowanych
przed 1945 r. oraz w latach 60-tych i 70-tych XX wieku.
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Większość budynków wymaga kompleksowych remontów polegających na przywróceniu
dawnej użyteczności, aby zapobiec ich dalszej degradacji.
Niektóre z nich wymagają przeprowadzenia napraw głównych, polegających na wymianie
elementów konstrukcyjnych stropów, konstrukcji dachowych itp., aby zapobiec katastrofie
budowlanej.
Stan techniczny obiektów wymaga przeprowadzenia niezbędnych napraw bieżących
zapobiegających skutkom zużycia elementów np. pokrycie dachu, malowanie klatek schodowych,
malowanie elewacji, naprawa instalacji elektrycznej.
Coraz bardziej staje się konieczne dotowanie komunalnej gospodarki mieszkaniowej,
bowiem większość mieszkań z wysokim czynszem została sprzedana. Dotychczasowe wpływy
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z tych lokali podobnie, jak kiedyś wpływy z lokali użytkowych, zasilały remonty komunalnego
zasobu mieszkaniowego. W związku z ich wyprzedażą oraz obiektywnym wzrostem cen
jednostkowych robót budowlanych środki przeznaczone na remonty lokali gminnych z roku na rok
są relatywnie mniejsze. Większe środki przeznaczone zostają na „fundusz remontowy”
poszczególnych wspólnot nawet 4,0 zł/m2, uszczuplając w ten sposób środki gminne. Zasadne
byłoby, aby przynajmniej część środków ze sprzedaży mieszkań przeznaczono na remonty
komunalnej substancji mieszkaniowej. Na bazie dotychczasowych doświadczeń, analizy kosztów
i aktualnej sytuacji finansowej w perspektywie kilku najbliższych lat nie będzie można utrzymać
odpowiedniego stanu technicznego lokali i budynków, nawet na dotychczasowym poziomie
z samych wpływów z czynszu, co nie jest zgodne z ustawą z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami).
Pewna część pomieszczeń została zaadoptowana na lokale o obniżonym standardzie
technicznym, których mieszkańcy coraz częściej domagają się remontów. Środki finansowe,
których jedynym źródłem są czynsze, wystarczają zaledwie na wykonanie najbardziej pilnych
remontów oraz prac modernizacyjnych wynikających ze zdarzeń losowych np. pustostanów oraz
wyraźnego pogorszenia stanu technicznego budynków i indywidualnych zgłoszeń. Z czynszów
finansowane jest także utrzymanie zieleni oraz dróg i chodników wewnątrzosiedlowych.

3. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego
budynków i lokali, z podziałem na lata 2009 - 2014.
Analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego budynków
i lokali, z podziałem na lata 2009 – 2014 obrazuje tabela nr 3.
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POTRZEBY REMONTOWE NA LATA 2009 – 2014
Tabela nr 3

Lata
L/p

ZAKRES ROBÓT
2009

1

wymiana stolarki
{ okna/drzwi }

2

przestawienie pieców

3

remonty dachów
i wymiana pokryć

4

5

6

2010

2011

100 szt./3 szt. 100 szt./3 szt. 80 szt./3 szt.

25 szt.

Dworcowa 1
Kartuska 4
Traugutta 4

remonty pokryć pom.
Dworcowa 1
gospodarczych

malowanie klatek
schodowych

wymiana pionu
Miodowa 10
instalacji elektrycznej

25 szt.

Długa 14 - 14 A

25 szt.

KOSZT

2013

2014

50 szt./3 szt.

30 szt./3 szt.

20szt./3

szt.

380 okien
18 drzwi

860 000

20 szt.

20 szt.

15 szt.

szt.

130

156 000

3-go Maja 8
Wodna 2

m2

2 850

435 000

3 go Maja 8

m2

1 300

118 500

Miodowa 10
Wodna 2

kl

11

95 000

szt.

3

48 000

Chojnicka
Wybickiego 123-go Maja 11 16/16A
14
Jeziorna 9

Kapliczna 9
Traugutta 4

Długa 14
3-go Maja 8
Długa 14 A
Traugutta 4
Dworcowa 1

8-go Marca 30 Młyńska 6

Traugutta 4

OBMIAR
łącznie

2012

Wodna 16-17 Jeziorna 9

3-go Maja 8

J.m

--

Lipowa 3
T. Rogali 35

--

Miodowa 10

[ zł ]

L/p

Lata

ZAKRES ROBÓT
2009

2010

2011

2012

2013

2014

14 szt.

13 szt.

12 szt.

10 szt.

8 szt.

8 szt.

J.m.

OBMIAR
łącznie

szt.

65

630 000

m2

2 900

690 000

KOSZT

[ zł ]

7

remont pustostanów

8

docieplenie i remont
elewacji wraz z
opracowaniem dok.
technicznej

9

izolacja przeciwwodna
fundamentów

Wybickiego 8

m2

20

50 000

10

wykonanie ściągów na
budynkach

Miodowa 10 Kapliczna 9

bud

2

5 000

11

wykonanie parkingu
utwardzenie placów

m2

820

110 000

12

skrzynki pocztowe
Euro

59 kpl

kpl

59

9 000

13

wymiana instalacji
elektrycznej
w mieszkaniach

30 lokali

25 lokali

20 lokali

15 lokali

10 lokali

10 lokali

lokali

110

365 000

14

roboty
ogólnobudowlane wg
podań do 14.000 Euro

30 lokali

30 lokali

25 lokali

25 lokali

20 lokali

20 lokali

lokali

150

663 000

658 500 zł

900 500 zł

720 500 zł

605 000 zł

674 000 zł

676 000 zł

Wybickiego 8 Kapliczna 9

Wodna 2

Wodna 16/17 8-go Marca 30

8-go Marca 30
Chojnicka
16 i 16A

1000 lecia 13

11

4 234 500 zł

Plan sporządzono na podstawie dotychczasowych doświadczeń i w oparciu
o przeglądy techniczne 1-roczne i 5-letnie. 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 wspólnoty mieszkaniowe, które
zbierają się w I kwartale każdego roku, decydują na jaki remont czy modernizację przeznaczyć
w danym roku pieniądze. Ich uchwały zapadają na dany rok kalendarzowy, bez planowania na
dalsze lata.
Ponadto w centrum miasta, w związku z planowaną rewitalizacją oraz rozbudową sieci
ciepłowniczej zdalaczynnej, zasadne jest wykonanie węzłów ciepłowniczych i instalacji
wewnętrznej w budynkach należących do mieszkaniowego zasobu miasta. W pierwszej kolejności
zadanie to należy wykonać w budynkach przy ul. Długa 14 i Długa 14A.

4. Planowana sprzedaż lokali w latach 2009 – 2014
Warunki sprzedaży lokali mieszkalnych należących do mieszkaniowego zasobu miasta określone
są w
- Zarządzeniu Nr 177/09 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 4 marca 2009 r.
w sprawie przyjęcia kryteriów do ustalania wysokości bonifikaty w przypadku sprzedaży
w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz jego najemcy,
- Uchwałach Rady Miasta Kościerzyna w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy
sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,
podejmowanych każdorazowo w indywidualnych sprawach.
Na lata 2009 – 2014 planowana jest sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach wspólnotowych,
które już zostały wyznaczone do sprzedaży w następujących uchwałach Rady Miasta Kościerzyna:
- Nr MV/22/92 z dnia 30 kwietnia 1992 r.
- Nr XV/101/95 z dnia 6 września1995 r.
- Nr XXXXII/278/98 z dnia 25.02.1998 r.
- XLIV/296/98 z dnia 22 kwietnia 1998 r.
- Nr XLII/340/01 z dnia 17 października 2001 r.
- Nr L/344/06 z dnia 22 marca 2006 r.
- Nr IV/23/06 z dnia 28 grudnia 2006 r.
- Nr VIII/70/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r.
- X/78/07 z dnia 30 maja 2007 r.
- XXVIII/154/08 z dnia 27 lutego 2008 r.
Nie przewiduje się wyznaczania nowych lokali mieszkalnych do wykupu. Podyktowane jest to
potrzebą utrzymania stanu mieszkaniowego zasobu gminy, który jest niezbędny dla prowadzenia
prawidłowej gospodarki lokalami komunalnymi oraz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
gospodarstw domowych o niskich dochodach.
Poniższa tabela przedstawia ilość sprzedanych lokali mieszkalnych w poszczególnych latach
Tabela nr 4

Rok sprzedaży
lokalu

Ilość lokali

% sprzedanych

do 1993
1994
1995
1996

210
76
64
28

20,8
7,6
6,4
2,8
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1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Razem

40
78
28
68
52
35
86
43
30
37
55
76
1006

3,9
7,7
2,8
6,7
5,2
3,5
8,5
4,3
3,0
3,7
5,5
7,6
100

Największa sprzedaż mieszkań występowała do 1993 r., przeszło 20% dotychczas
sprzedanych mieszkań. W pozostałych latach raz wzrastała potem malała a w 1999 r. osiągnęła
najniższy poziom 2,8%. Należy domniemywać, że wiązało się to z zastojem gospodarczym oraz
brakiem funduszy najemców na wykup zajmowanego lokalu. W ostatnich latach jak widać to na
zestawieniu powyżej, wykup lokali systematycznie wzrasta. Jednak planowaną sprzedaż lokali
mieszkalnych na lata 2009 – 2014 przyjęto średnio 60 mieszkań rocznie. Z jednej strony
zainteresowanie najemców wykupem mieszkań jest coraz większe, jednak należy wziąć pod
uwagę fakt, iż w części lokali jeszcze nie wykupionych mieszkają osoby niezamożne, których nie
stać na wykup lokalu pomimo przysługujących im bonifikat. Nie należy się też spodziewać
zdecydowanego wzrostu sprzedaży lokali mieszkalnych w stosunku do lat poprzednich,
ze względu na wysokość cen rynkowych mieszkań.
Gmina Miejska Kościerzyna jest także właścicielem 8 lokali użytkowych. Uchwała
Nr XLIV/377/01 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudzień 2001 r. również zezwala na zasadzie
pierwszeństwa
na
nabycie
lokali
użytkowych
przez
obecnych
dzierżawców,
a w wyniku tego uszczuplenie, i tak już niskich dochodów, spowodowanych sprzedażą większości
lokali użytkowych w latach ubiegłych.

5.

Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu.

Ustawa ogranicza możliwość dowolnego ustalania stawki czynszu w lokalach mieszkalnych
stanowiących mieszkaniowy zasób gminy - nie może on przekroczyć 3 % wartości odtworzeniowej
1 m2 powierzchni użytkowej. Wartość odtworzeniową lokalu stanowi iloczyn jego powierzchni
użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynku
mieszkalnego, ogłaszanego co 6 miesięcy przez Wojewodę w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego dla poszczególnych powiatów (od 01.07.2008 - 31.12.2008 wysokość
wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków
mieszkalnych dla powiatu kościerskiego wynosi - 3.219,00 zł., tak więc w tym okresie maksymalna
stawka czynszu dla Miasta Kościerzyna wynosi 8,05 zł/m2 miesięcznie)
W lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kościerzyna, stawka
bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej, regulowana jest co roku zarządzeniem Burmistrza
Miasta Kościerzyna.
Tabela nr 5

Lata
2008

Czynsz min.
zł/m2
2,50

Czynsz bazowy
zł/m2
5,00

Czynsz maks.
zł/m2
6,20
13

% wzrostu do
% wart.
poprz. lat
odtworzeniowej
5
2,48

2009
2010
2011
2012
2013
2014

2,63
2,75
2,89
3,03
3,18
3,34

5,25
5,50
5,80
6,10
6,40
6,72

6,51
6,82
7,16
7,52
7,90
8,29

5
5
5
5
5
5

2,43
2,54
2,67
2,80
2,95
3,09

Dane zawarte w tabeli nr 5 opracowane są na podstawie obecnej wysokości wskaźnika
przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 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. Duże obniżenie wskaźnika może również
spowodować obniżenie stawki czynszu bazowego.
Wynajmujący lokal może podwyższyć czynsz wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu
najpóźniej na trzy miesiące naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.
Czynniki podwyższające i obniżające stawkę czynszu
1. Czynniki podwyższające stawkę czynszu:
1) budynek po remoncie :
- przeprowadzenie naprawy głównej (co najmniej 3 elementów) 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%
2.1) wykonanie docieplenia części powierzchni zewnętrznych budynku łącznie z dachem,
ogrzewanego centralnie ( liczonego bez powierzchni okien)
- ponad 20% do 35% powierzchni
+ 5%
- ponad 35% do 50% powierzchni
+ 10%
- ponad 50% do 65% powierzchni
+ 15%
- ponad 65% powierzchni
+ 20%
2.2) wykonanie docieplenia części powierzchni zewnętrznych budynku łącznie z dachem
ogrzewanego piecowo ( liczonego bez powierzchni okien)
- ponad 50% do 65% powierzchni
+ 15%
- docieplony ponad 65% powierzchni
+ 20%
( wyłączając lokale, których termomodernizacja nie obejmuje).
- docieplony całkowicie
+ 25%
2. Czynniki obniżające stawkę czynszu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

brak centralnego ogrzewania
brak centralnej ciepłej wody
brak instalacji wodociągowej
brak instalacji kanalizacyjnej
brak instalacji elektrycznej
brak kuchni
kuchnia bez okna
brak łazienki

– 6%
– 5%
– 5%
– 6%
– 5%
– 5%
– 2%
– 7%
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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%
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.
Stawka czynszu za lokal socjalny regulowana jest co roku zarządzeniem Burmistrza Miasta
Kościerzyna. 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.
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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.
6. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego
zasobu gminy oraz źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2009 - 2014.
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.
Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) zarządzanie polega na podejmowaniu
decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu w szczególności:
1) zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości;
2) zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości;
3) zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa
energetycznego;
4) bieżące administrowanie nieruchomością;
5) utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem;
6) uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.
Do głównych zasad zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład zasobu miasta
należą:
- efektywne i sprawne działanie przedmiotu zarządzającego,
- poprawa standardu zasobu,
- poprawa jakości obsługi mieszkańców,
- ograniczenie wzrostu kosztów.
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Obecnie zasobem mieszkaniowym Miasta Kościerzyna na mocy umowy
nr 03/DI/2001 zawartej w dniu 2 stycznia 2001 r., w znacznej większości zarządza Kościerskie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Zarządca lokali komunalnych 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 Kościerzyna, mając na celu poprawę zarządzania i wykorzystania zasobu
mieszkaniowego miasta wnosi aby:
1) w latach 2009 - 2014 miasto będzie sprzedawało lokale mieszkalne wyłącznie ich najemcom na
zasadach określonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta, natomiast sprzedaż lokalu
mieszkalnego w drodze przetargu będzie możliwa tylko w przypadku wolnego lokalu,
2) prowadzone były działania prawne w celu odzyskania mieszkań niezamieszkałych,
3) prowadzone były działania informacyjne służące dokonywaniu zamian mieszkań tak, aby
gospodarstwa domowe zajmowały lokale odpowiednie do wielkości rodziny i jej sytuacji
materialnej,
4) przewidziano intensyfikację działań mających na celu poprawę jakości obsługi mieszkańców,
zmniejszanie kosztów zarządzania zasobem i poprawę efektywności i sprawności działania,
5) dążyć do tego aby wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe zapewniały utrzymanie
zasobu mieszkaniowego gminy,
6) podejmować działania mające na celu pozyskanie budynków do adaptacji na mieszkania,
7) dążyć do tego, aby remonty komunalnej substancji mieszkaniowej były dotowane
z budżetu miasta.
Obowiązki wynajmującego i najemcy
Do obowiązków wynajmującego należy w szczególności:
1) utrzymanie w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku,
służących do wspólnego użytku mieszkańców oraz jego otoczenia,
2) dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń, o których mowa w pkt 1, oraz
przywrócenie poprzedniego stanu budynku uszkodzonego, niezależnie od przyczyn, z tym że
najemcę obciąża obowiązek pokrycia strat powstałych z jego winy,
3) dokonywanie napraw lokalu, napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia
technicznego w zakresie nieobciążającym najemcę, a zwłaszcza:
a) napraw i wymiany wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej i ciepłej wody - bez
armatury i wyposażenia, a także napraw i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej, anteny zbiorczej –
z wyjątkiem osprzętu,
b) wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, posadzek
i
wykładzin podłogowych, a także tynków.
Najemcę obciąża naprawa i konserwacja:
1) podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych
i innych,
2) okien i drzwi,
3) wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą,
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4) trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych
i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków
i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych,
w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą,
5) osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów oraz
osprzętu anteny zbiorczej,
6) pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych elementów,
7) etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zostało zainstalowane na koszt
wynajmującego, także jego wymiana,
8) przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne
usuwanie ich niedrożności,
9) innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych przez
a) malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów,
b) malowanie drzwi i okien, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych.

7. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2009 - 2014
Źródłem utrzymania i remontów komunalnego zasobu mieszkaniowego miasta na lata
2009 - 2014 będzie czynsz najmu lokali mieszkalnych. Pozostałe koszty pokryją wpływy
z najmu lokali użytkowych i inne wpływy (odsetki bankowe i czynszowe).
Stawka bazowa czynszu obecnie wynosi 5,0 zł/m2, a wskaźnik odtworzeniowy 3.219,00
zł/m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, tak więc czynsz może wzrosnąć
maksymalnie do 8,05 zł/m2. Jak wynika z tabeli nr 3 planuje się, że stawka bazowa czynszu
wzrośnie w 2009 r. o 5 % do kwoty 5,25 zł/m2 i tak w kolejnych latach wynosić będzie: 5,50 zł/m2
w 2010 r., 5,80 zł/m2 w 2011 r., 6,10 zł/m2 w 2012 r., 6,40 zł/m2 w 2013 r. i 6,72 zł/m2 w 2014 r.
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.
Wpływy z czynszów pokryją niezbędne koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego, nie
zapewniają jednak wzrostu nakładów remontowych. W celu poprawy stanu technicznego zasobu
mieszkaniowego, postuluje się możliwość jego dofinansowania z budżetu Miasta, poprzez
przekazywanie środków uzyskiwanych ze sprzedaży lokali użytkowych i mieszkalnych.
Inwestycje polegające na zmianie systemu ogrzewania będą finansowane z budżetu miasta
a ponadto będzie istniała możliwość ich dofinansowania z Funduszu Ochrony Środowiska
w ramach likwidacji niskiej emisji.
W listopadzie 2009 r. zostanie oddany do użytkowania nowy budynek z 10 lokalami socjalnymi.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym
wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla
bezdomnych (Dz. U. Nr 251 poz. 1844) Gmina Miejska Kościerzyna uzyskała w 2009 r. finansowe
wsparcie z Funduszu Dopłat na pokrycie 20% kosztów przedsięwzięcia tj. w wysokości 231.792,68
zł. Pozostała część przedsięwzięcia tj. kwota 943.584,99 zł finansowana jest ze środków własnych
Gminy. Łączny koszt przedsięwzięcia 1.175.377,67 zł.
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8. Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty
remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze
współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne.

W związku z corocznym wykupem 60 lokali przyjęto, że powierzchnia lokali będących własnością
Gminy Miejskiej Kościerzyna w latach 2009 - 2014 pomniejszy się o około 3.600 m2.
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Zestawienie kosztów utrzymania zasobów gminy w latach 2009 – 2014
Tabela nr 6

2009

lata
rodzaj kosztów

zł

2010

%

zł/m2

zł

2011

%

zł/m2

zł

2012

%

zł/m2

zł

zł

%

zł/m2

1,10

183 000

16

1,11

14

0,78

157 000

13

0,81

138 000

12

0,84

605 000

51

2,71

674 000

56

3,47

676 000

59

4,09

185 000

15

0,83

157 000

13

0,81

129 000

11

0,78

20 000

2

0,12

1 146 000

100

6,94

294 000

26

1,05

270 000

28

1,07

243 000

eksploatacja

213 000

14

0,69

202 000

18

0,72

190 000

19

0,76

173 000

remonty

658 500

45

2,82

900 500

33

3,21

720 500

31

2,87

260 000

18

0,84

240 000

21

0,86

212 000

22

0,85

22 000

1

0,07

20 000

2

0,10

-

100

5,47

1 656 500

100

5,94

1 392 500

20

5,55

zł/m2

18

1,05

100

%

213 000

22

1 479 500

Zł

2014

1,09

326 000

razem

zł/m2

%

zarząd

fundusz
remontowy
przeglądy
5-letnie

2013

1 206 000

100

5,41

1 201 000

100

6,19

Źródła finansowania
Tabela nr 7

2009

lata

2010

%

zł/m2

1230 000

69

3,98

lokale użytkowe

24 000

16

inne

225 500
1 479 500

wpływy z
czynsz lokale
mieszkalne

razem

zł

2011

%

zł/m2

1088 000

66

3,90

0,08

20 000

1

15

1,42

548 500

100

5,47

1 656 500

zł

2012

2013

%

zł/m2

951 000

69

3,79

822 000

68

3,69

695 000

58

0,08

18 000

1

0,08

18 000

1

0,08

18 000

33

1,96

423 500

30

1,68

366 000

31

1,64

100

5,94

1 392 500

100

5,55

1 206 000

100

5,41

zł

20

zł

zł/m2

%

2014
zł

%

zł/m2

3,59

578 000

50

3,50

1

0,09

18 000

2

0,11

488 000

41

2,51

550 000

48

3,33

1 201 000

100

6,19

1 146 000

100

6,94

zł

%

zł/m2

9. Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególności niezbędny zakres
zamian lokali związany z remontami budynków i lokali.
Na bazie dotychczasowych doświadczeń i aktualnej sytuacji mieszkaniowej,
w perspektywie kilku najbliższych lat należy podjąć działania zmierzające do zwiększenia
zasobu socjalnego o obniżonym standardzie technicznym, poprzez przekwalifikowanie
mieszkań komunalnych o niskim standardzie oraz budowanie nowych obiektów.
Powyższe spowodowane jest koniecznością zapewnienia mieszkań osobom o niskich
dochodach oraz przeprowadzaniem eksmisji w związku z uzyskanymi wyrokami sądowymi
z tytułem do lokalu socjalnego.
Na początku 2009 r. w Urzędzie Miasta było ok. 60 wniosków o przydział lokalu
socjalnego. Liczba tych wniosków rośnie z roku na rok, gdyż rośnie liczba osób znajdujących
się w niedostatku.
Kolejnym działaniem wpływającym na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem
gminy będzie wprowadzenie opłat z tytułu użytkowania pomieszczeń gospodarczych i
użytkowych znajdujących się na terenach należących do Gminy Miejskiej Kościerzyna. Opłaty
wpływające z tego tytułu można przeznaczać na wykonywanie niezbędnych remontów
mieszkań.
Innym działaniem mającym na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy może być partycypowanie Gminy Miejskiej
w kosztach budowy mieszkań Kościerskiego TBS Sp. z o.o. w ramach umowy partycypacyjnej
Gmina Miejska Kościerzyna pokrywałaby 30% kosztów budowy mieszkań tj. około 700 zł/m2
powierzchni użytkowej mieszkania. Dzięki umowie partycypacyjnej Gmina Miejska
Kościerzyna może zaoferować silniejszym finansowo rodzinom nowe mieszkania. Taka
procedura umożliwia odzyskanie mieszkania komunalnego za 30% wartości nowego
mieszkania wybudowanego przez Kościerskie TBS Sp. z o.o.
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