
 
 
 

Uchwała Nr XLII/370/2010 
Rady Miejskiej w Prószkowie 
z dnia 23 czerwca  2010 roku 

 
 
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prószków na 
lata 2010 – 2014. 
 
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  ( Dz. U , Nr 31 poz. 266 
ze zm.) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 
 
 
 

§ 1 
 
 
Przyjmuje się Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prószków na lata 
2010 – 2014. Wieloletni Program stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 
 

§ 3 
 

 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Prószkowie. 
 
 

§ 4 
 
 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 
 

 
 
 
 
 
 
        Przewodniczący Rady 
              Klaudia Lakwa  
 
 

 



 
Załącznik do uchwały Nr XLII/370./2010 
Rady Miejskiej w Prószkowie 
Z dnia 23 czerwca 2010 r. 

 
 

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZAS OBEM 
GMINY PRÓSZKÓW  NA LATA 2010 -2014. 

 
 
 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
 
Przyjmuje się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prószków na lata 
2010 – 2014, określający prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu 
mieszkaniowego w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale 
mieszkalne, analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego 
budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata, planowaną sprzedaŜ lokali w kolejnych latach, zasady 
polityki czynszowej oraz warunki obniŜania czynszu, sposób i zasady zarządzania lokalami i 
budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w 
zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach, źródła finansowania 
gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach , wysokość wydatków w kolejnych latach , z podziałem 
na koszty bieŜącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali budynków 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, 
których gmina jest jednym ze współwłaścicieli,  takŜe wydatki inwestycyjne, niezbędny zakres zamian 
lokali związanych z remontami budynków i lokali, planowana sprzedaŜ  lokali. 

 
 
 

Rozdział II 
 
 
 

Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Prószków 
w poszczególnych latach z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne 

 
 
Zasób mieszkaniowy Gminy wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 roku  wynosi 50 lokali mieszkalnych , 
w tym 0 lokali socjalnych.  Średnia powierzchnia uŜytkowa komunalnego lokalu mieszkalnego 
wynosi 46 metrów kwadratowych. 
 
 
Prognoza wielkości mieszkaniowego zasobu dla gminy Prószków: 
 
 
  Rok    Ilość lokali   mieszkalnych      Ilość lokali  socjalnych 
  2010 50 1 
  2011 46 1 
  2012 44 1 
  2013 42 2 
  2014 40 2 



 
 
Stopień wyposaŜenia mieszkań w podstawowe instalacje i urządzenia: 
 
 
 1.               Instalacja     wodociągowa  -  kanalizacyjna           95% 

 2.   W.C.                                                                    
90% 

 3.    Łazienki    
95% 

 4.    Centralne ogrzewanie     
25% 

 
 
Struktura wiekowa budynków: 
 
 
  Wybudowane  do   1940 roku                                                       95% 

  Wybudowane w latach    1941   - 1950      0% 
  Wybudowane    w latach    1951  - 1960        5% 
  Wybudowane     w latach    1961   - 1970                  0% 
  Wybudowane w latach    1971    i    powyŜej      0% 
 
 
Zmniejszenie ilości zasobów mieszkaniowych gminy jest wynikiem prowadzonej prywatyzacji 
mieszkań. Gmina będzie tworzyć warunki do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty 
samorządowej poprzez wydzielenie i uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne. 
 

 
Rozdział III 

Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikaj ący ze stanu technicznego 
budynków i lokali, podziałem na kolejne lata. 
 
 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prószkowie oraz TURHAND – RET Sp. 
z o.o. w Opolu , zarządzający mieszkaniowym zasobem Gminy, przedkładają corocznie projekt planu 
remontów w ujęciu rzeczowym i finansowym w oparciu o stan techniczny budynków, kwalifikujący 
do niezbędnego remontu. Projekt obejmuje analizę potrzeb w układzie rzeczowym i wartościowym. 
 
 
 
  Rodzaj  remontów      2010       2011       2012       2013     2014  
  Remonty dekarskie  13 000 180 000  3 000  82 500   2 000  
  Roboty  ogólnobudowlane   114 000 110 000 310 000 210 000  10 000  
  Roboty stolarskie    25 000  55 000   4 000  3 000  3 000 
  Instalacja wodno - kanalizacyjna    8 000  37 000  7 000  6 500 6 500    
  Instalacja elektryczna     4 000  4 000     4 000    3 000   3 000    
  Roboty malarskie       4 000  34 000  3 500   3 000 3 000 
  Roboty zduńskie    2 000  2 000  2 000 2 000   2 000    
  Inne roboty     5 000  45 000   4 000 4 000     3 000 
 Ogółem w tyś. złotych  175 000  467 000  337 500 314 000 32 500 
 
 



 
 

Rozdział IV 
Planowana sprzedaŜ lokali mieszkalnych w latach 2010 – 2014 

 
 

SprzedaŜ mieszkań komunalnych w Gminie realizowana jest w oparciu o uchwałę Rady Gminy 
Prószków z dnia 18 lutego 2002 roku Nr XXXVIII/338/2002  i uchwałę zmieniającą tą uchwałę z 27 
grudnia 2002 roku Nr III/27/2002 w sprawie określenia zasad sprzedaŜy lokali mieszkalnych 
stanowiących własność Gminy,  udzielania bonifikat oraz stawki oprocentowania. Lokale są zbywane 
aktualnym najemcom na zasadach preferencyjnych, zachęcających do całkowitego wykupu mieszkań 
w poszczególnych budynkach – czyli do pełnej prywatyzacji.  
W kolejnych latach przewiduje się sprzedaŜ lokali, według poniŜszej tabeli: 
 
 
   Stan  na    31.  12  2009 roku        50   lokali   mieszkalnych 
       2010         4 lokale   mieszkalne 
       2011         2  lokale  mieszkalne 
       2012         2 lokale  mieszkalne 
       2013         2 lokale  mieszkalne  
       2014         2 lokale  mieszkalne 
 

 
 

Rozdział  V 
Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniŜania czynszu 

 
 
 

1.Zmiany stawek czynszu następować będą nie częściej niŜ co 12 miesięcy. 
2.ObniŜenie czynszu ma charakter wyjątkowy i stosuje się w sytuacjach indywidualnych. 
3.ObniŜenie czynszu występuje tylko wtedy , gdy osoba występująca z wnioskiem o obniŜenie 
czynszu : 
1)pozostaje w trudnej sytuacji materialnej, 
 2)zaistniało szczególnego rodzaju zdarzenie losowe, w szczególności poŜar, powódź. 
 
 

 
Rozdział VI 

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego 
zasobu gminy Prószków. 

 
 

Na dzień 1 stycznia 2010 roku zarząd lokalami i budynkami wchodzącymi w skład  mieszkaniowego 
zasobu Gminy Prószków sprawowany jest przez jednoosobową spółkę  Gminy Prószków – Zakład  
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prószkowie oraz   TURHAND- RET Sp. z o.o. 
w Opolu  na podstawie zawartych umów z Gminą Prószków.  
Zarządca budynków komunalnych samodzielnie podejmuje decyzje w zakresie: 
1) bieŜącej eksploatacji budynków i terenów przydomowych, obejmującej : 
    a) utrzymanie w naleŜytym stanie i porządku czystości pomieszczeń oraz urządzeń  
           budynku, słuŜących do wspólnego uŜytku oraz jego otoczenia poprzez: 
         - wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych, 
         - sprzątanie pomieszczeń wspólnego uŜytku oraz usuwanie śmieci i odpadów z terenów  
           przydomowych, 
         - utrzymywanie w stanie estetycznym zieleńców i krzewów, 



         - usuwanie śniegu, likwidacja gołoledzi i usuwanie sopli lodowych z dachów, 
         - zlecanie przeprowadzenia dezynfekcji i deratyzacji budynków; 
    b) wykonywanie bieŜącej konserwacji budynku, jego pomieszczeń i urządzeń słuŜących do     
          wspólnego uŜytku, w szczególności: 
        - dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń technicznych,      
          umoŜliwiający lokatorom korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokali, z zimnej wody,  
          zbiorczej anteny telewizyjnej i innych urządzeń naleŜących do wyposaŜenia      
          nieruchomości wspólnej,  
         - usuwanie powstałych na nieruchomości awarii i jej skutków; 
    c) zapewnienie moŜliwości dostępu do energii elektrycznej , wody oraz odprowadzania  
        ścieków; 
    d) zapewnienie ochrony przeciwpoŜarowej budynków; 
    e) prowadzenie okresowych przeglądów technicznych budynków i mieszkań, zgodnie z  
       obowiązującymi przepisami  prawa budowlanego oraz typowanie budynków do remontu; 
    f) zgłaszanie do nadzoru budowlanego budynków nadających się do rozbiórki lub     
        zagroŜonych katastrofą budowlaną; 
    g) prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji technicznej budynków; 
    h) wydawanie zgody na umieszczanie reklam  i tablic informacyjnych budynkach oraz  
       zawieranie stosownych umów w tym zakresie. 
2) obsługi najemców lokali mieszkalnych i uŜytkowych, obejmującej:  
     a) przygotowywanie umów najmu oraz ich zawieranie na podstawie skierowań wydanych  
       przez Burmistrza Prószkowa; 
    b) naliczanie opłat z tytułu najmu i innych świadczeń niezaleŜnych od wynajmującego; 
    c) przyjmowanie i przekazywanie najemcom lokali w oparciu o protokóły zdawczo- 
       odbiorcze; 
    d) prowadzenie pełnej dokumentacji lokali mieszkalnych i uŜytkowych; 
    e) przyjmowanie oraz egzekwowanie naleŜnych opłat czynszowych, a takŜe innych    
       świadczeń; 
    f) zabezpieczanie zwalnianych lokali przed nielegalnym zajęciem oraz zgłaszanie ich do  
       Urzędu Miejskiego w Prószkowie; 
    g) udzielanie i naliczanie bonifikat z tytułu przerw w dostawach ciepła oraz zimnej wody  
        do mieszkań; 
    h) bieŜącą współpracę z mieszkańcami budynków komunalnych; 
    i)  wypowiedzenie zawartych umów zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; 
    j)  informowanie Burmistrza o zbliŜającym się terminie wygaśnięcia umów najmu na lokale  
        uŜytkowe i socjalne, a takŜe przedstawianie wniosków co do dalszego zagospodarowania  
        tych lokali; 
    k) podejmowanie działań stwarzających warunki do wzajemnych zamian lokali. 
3) obsługi ekonomiczno-finansowej, obejmującej: 
    a) prowadzenie syntetycznej i analitycznej ewidencji księgowej, zgodnie z wymogami  
       obowiązujących przepisów, w tym: 
      - prowadzenie rachunków rozliczeniowych z dostawcami usług i wykonawcami  
        remontów; 
      - prowadzenie ewidencji czynszów oraz windykacji naleŜności czynszowych i innych  
        świadczeń; 
    b) opracowywanie analiz ekonomicznych i wymaganych sprawozdań; 
    c) realizowanie wszelkich płatności wynikających z funkcji zarządcy, zgodnie zawartymi  
        umowami oraz obowiązującymi przepisami podatkowymi; 
    d) przedkładanie Burmistrzowi Prószkowa materiałów i informacji dotyczących  
        przychodów i kosztów związanych z zarządzanymi zasobami w uzgodnionych    
        terminach; 
    e) przedkładanie Burmistrzowi Prószkowa wszelkich niezbędnych danych na temat  
        zasobów przekazanych w zarząd, w uzgodnionych terminach. 
Zarządca budynków komunalnych wykonuje: 
1)  planu remontów i modernizacji, wynikające ze stanu technicznego budynków i lokali    



       mieszkalnych, obejmujące: 
a) przygotowanie wolnych lokali do zasiedlenia; 
b) remonty pokrycia dachowego wraz z obróbką blacharską; 
c) remonty kominów, przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych; 
d) remonty elewacji; 
e) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; 
f) remonty instalacji cieplnej, wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej; 
g) wszelkie prace malarskie na zewnątrz i wewnątrz budynku, poza remontami 

kapitalnymi całych budynków i ich modernizacją; 
2) prowadzenie spraw związanych z remontem, adaptacją lokalu lub budynku wykonywana przez 

przyszłego lokatora; 
3) realizacje polityki czynszowej; 
4) realizację zasad zarządzania lokalami i budynkami, wchodzącymi w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy. 
 
 
 

Rozdział VII 
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2010-2014 

 
 

   L.p.     Przychody    2010    2011       2012       2013        2014 
   1. Czynsze za najem   82 000  81 000  81 000   80 000  80 000  
    Ogółem przychody:   82 000  81 000   81 000   80 000  80 000 

 

 
 

Rozdział VIII 
Wysokość wydatków w kolejnych latach 2010 – 2014, z podziałem na koszty bieŜącej 

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 takŜe wydatki inwestycyjne. 
 

 
  Koszty     2010     2011     2012     2013     2014 
Zarządu  25 000 24 000 22 000   21 000   20 000 
Remonty budynków komunalnych 
oraz modernizacje 

  
41 000 
 

 
40 000    

   
37 500    

  
34 000     

  
 32 500   

Inwestycje    -    -      -       -      -     
BieŜącej eksploatacji 23 000 22 000 22 000    21 000   21 000   
Ogółem 89 000 86 000 81 500   76 000 73 500 
 
 
 

Rozdział IX 
Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy 
 

 
Biorąc pod uwagę zły stan techniczny większości budynków, ich wiek, wyposaŜenie techniczne Rada 
Gminy Prószków podejmuje indywidualne uchwały odnośnie sprzedaŜy lokali mieszkalnych z 



bonifikata do 90 % wartości lokalu. Istotnym zadaniem gminy jest zabezpieczenie odpowiedniej ilości 
mieszkań socjalnych oraz mieszkań dla osób o niskich dochodach. 
W przypadku konieczności prowadzonych remontów lokali mieszkalnych uniemoŜliwiających 
zamieszkiwanie zostanie dokonana odpowiednia zamiana lokali na okres wymagany dla 
prawidłowego przeprowadzenia remontu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Uzasadnienie do uchwały: 
 
 
Działając zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia  21 czerwca 2001 roku o 
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  ( Dz. U , 
Nr 31 poz. 266 ze zm.) Rada uchwala wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym, 
który powinien być opracowany  na okres co najmniej pięciu kolejnych lat. 
W związku z zakończeniem obowiązywania poprzedniej uchwały, uchwala się nowy program na okres 
2010 - 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uchwała Nr …../……./2010 
Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia ………………… 2010 roku 
 

 
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prószków na 
lata 2010 – 2014. 
 
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  ( Dz. U , Nr 31 poz. 266 
ze zm.) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 
 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
 
Przyjmuje się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prószków na lata 
2010 – 2014, określający prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu 
mieszkaniowego w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale 
mieszkalne, analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego 
budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata, planowaną sprzedaŜ lokali w kolejnych latach, zasady 
polityki czynszowej oraz warunki obniŜania czynszu, sposób i zasady zarządzania lokalami i 
budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w 
zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach, źródła finansowania 
gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach , wysokość wydatków w kolejnych latach , z podziałem 
na koszty bieŜącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali budynków 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, 
których gmina jest jednym ze współwłaścicieli,  takŜe wydatki inwestycyjne, niezbędny zakres zamian 
lokali związanych z remontami budynków i lokali, planowana sprzedaŜ  lokali. 

 
Rozdział II 



 
 

Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Prószków 
w poszczególnych latach z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne 

 
 
Zasób mieszkaniowy Gminy wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 roku  wynosi 50 lokali mieszkalnych , 
w tym 0 lokali socjalnych.  Średnia powierzchnia uŜytkowa komunalnego lokalu mieszkalnego 
wynosi 46 metrów kwadratowych. 
 
 
Prognoza wielkości mieszkaniowego zasobu dla gminy Prószków: 
 
 
  Rok    Ilość lokali   mieszkalnych      Ilość lokali  socjalnych 
  2010   
  2011   
  2012   
  2013   
  2014   
 
 
 
Stopień wyposaŜenia mieszkań w podstawowe instalacje i urządzenia: 
 
 
 1.               Instalacja     wodociągowa  -  kanalizacyjna           95% 

 2.   W.C.                                                                    
90% 

 3.    Łazienki    
95% 

 4.    Centralne ogrzewanie     
25% 

 
 
Struktura wiekowa budynków: 
 
 
  Wybudowane  do   1940 roku                                                 90% 

  Wybudowane w latach    1941   - 1950      0% 
  Wybudowane    w latach    1951  - 1960       10% 
  Wybudowane     w latach    1961   - 1970                  0% 
  Wybudowane w latach    1971    i    powyŜej      0% 
 
 
Zmniejszenie ilości zasobów mieszkaniowych gminy jest wynikiem prowadzonej prywatyzacji 
mieszkań. Gmina będzie tworzyć warunki do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty 
samorządowej poprzez wydzielenie i uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne. 
 

 
Rozdział III 

Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikaj ący ze stanu technicznego 
budynków i lokali, podziałem na kolejne lata. 



 
 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prószkowie oraz TURHAND – RET Sp. 
z o.o. w Opolu , zarządzający mieszkaniowym zasobem Gminy, przedkładają corocznie projekt planu 
remontów w ujęciu rzeczowym i finansowym w oparciu o stan techniczny budynków, kwalifikujący 
do niezbędnego remontu. Projekt obejmuje analizę potrzeb w układzie rzeczowym i wartościowym. 
 
 
 
  Rodzaj  remontów      2010       2011       2012      2013     2014  
  Remonty dekarskie   3 000 3 000  45 000  67 000  10 000 
  Roboty  ogólnobudowlane    0 000 120 000   000  25 000  25 000 
  Roboty stolarskie   11 000   22 000    5 000  10 000    5 000 
  Instalacja wodno - kanalizacyjna     4 000   10 000  10 000    4 000    4 000 
  Instalacja elektryczna      4 000         4 000    3 500    3 000    3 000 
  Roboty malarskie        8 500        8 000      8 000       8 000       8 000  
  Roboty zduńskie   15 000   30 000   15 000    20 000    5 000 
  Inne roboty     7 000    8 000    7 000     7 000   7 000 
 Ogółem w tyś. złotych  118 500  86 000  91 500   83 500 82 500 
 
 
 
 

Rozdział IV 
Planowana sprzedaŜ lokali mieszkalnych w latach 2010 – 2014 

 
 

SprzedaŜ mieszkań komunalnych w Gminie realizowana jest w oparciu o uchwałę Rady Gminy 
Prószków z dnia 18 lutego 2002 roku Nr XXXVIII/338/2002  i uchwałę zmieniającą tą uchwałę z 27 
grudnia 2002 roku Nr III/27/2002 w sprawie określenia zasad sprzedaŜy lokali mieszkalnych 
stanowiących własność Gminy,  udzielania bonifikat oraz stawki oprocentowania. Lokale są zbywane 
aktualnym najemcom na zasadach preferencyjnych, zachęcających do całkowitego wykupu mieszkań 
w poszczególnych budynkach – czyli do pełnej prywatyzacji. Na dzień 01.01 2010 roku ilość 
sprzedanych lokali mieszkalnych wynosi …………... 
 
W kolejnych latach przewiduje się sprzedaŜ lokali, według poniŜszej tabeli: 
 
 
   Stan  na    31.  12  2009 roku           lokali   mieszkalnych 
       2010         lokali   mieszkalnych 
       2011         lokali  mieszkalnych 
       2012         lokali  mieszkalnych 
       2013         lokali  mieszkalnych  
       2014         lokali  mieszkalnych 
 

 
 

Rozdział  V 
Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniŜania czynszu 

 
 
 

1.Zmiany stawek czynszu następować będą nie częściej niŜ co 12 miesięcy. 
2.ObniŜenie czynszu ma charakter wyjątkowy i stosuje się w sytuacjach indywidualnych. 



3.ObniŜenie czynszu występuje tylko wtedy , gdy osoba występująca z wnioskiem o obniŜenie 
czynszu : 
1)pozostaje w trudnej sytuacji materialnej, 
 2)zaistniało szczególnego rodzaju zdarzenie losowe, w szczególności poŜar, powódź. 
 
 

 
Rozdział VI 

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego 
zasobu gminy Prószków. 

 
 

Na dzień 1 stycznia 2010 roku zarząd lokalami i budynkami wchodzącymi w skład  mieszkaniowego 
zasobu Gminy Prószków sprawowany jest przez jednoosobową spółkę  Gminy Prószków – Zakład  
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prószkowie oraz   TURHAND- RET Sp. z o.o. 
w Opolu  na podstawie zawartych umów z Gminą Prószków.  
Zarządca budynków komunalnych samodzielnie podejmuje decyzje w zakresie: 
1) bieŜącej eksploatacji budynków i terenów przydomowych, obejmującej : 
    a) utrzymanie w naleŜytym stanie i porządku czystości pomieszczeń oraz urządzeń  
           budynku, słuŜących do wspólnego uŜytku oraz jego otoczenia poprzez: 
         - wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych, 
         - sprzątanie pomieszczeń wspólnego uŜytku oraz usuwanie śmieci i odpadów z terenów  
           przydomowych, 
         - utrzymywanie w stanie estetycznym zieleńców i krzewów, 
         - usuwanie śniegu, likwidacja gołoledzi i usuwanie sopli lodowych z dachów, 
         - zlecanie przeprowadzenia dezynfekcji i deratyzacji budynków; 
    b) wykonywanie bieŜącej konserwacji budynku, jego pomieszczeń i urządzeń słuŜących do     
          wspólnego uŜytku, w szczególności: 
        - dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń technicznych,      
          umoŜliwiający lokatorom korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokali, z zimnej wody,  
          zbiorczej anteny telewizyjnej i innych urządzeń naleŜących do wyposaŜenia      
          nieruchomości wspólnej,  
         - usuwanie powstałych na nieruchomości awarii i jej skutków; 
    c) zapewnienie moŜliwości dostępu do energii elektrycznej , wody oraz odprowadzania  
        ścieków; 
    d) zapewnienie ochrony przeciwpoŜarowej budynków; 
    e) prowadzenie okresowych przeglądów technicznych budynków i mieszkań, zgodnie z  
       obowiązującymi przepisami  prawa budowlanego oraz typowanie budynków do remontu; 
    f) zgłaszanie do nadzoru budowlanego budynków nadających się do rozbiórki lub     
        zagroŜonych katastrofą budowlaną; 
    g) prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji technicznej budynków; 
    h) wydawanie zgody na umieszczanie reklam  i tablic informacyjnych budynkach oraz  
       zawieranie stosownych umów w tym zakresie. 
2) obsługi najemców lokali mieszkalnych i uŜytkowych, obejmującej:  
     a) przygotowywanie umów najmu oraz ich zawieranie na podstawie skierowań wydanych  
       przez Burmistrza Prószkowa; 
    b) naliczanie opłat z tytułu najmu i innych świadczeń niezaleŜnych od wynajmującego; 
    c) przyjmowanie i przekazywanie najemcom lokali w oparciu o protokóły zdawczo- 
       odbiorcze; 
    d) prowadzenie pełnej dokumentacji lokali mieszkalnych i uŜytkowych; 
    e) przyjmowanie oraz egzekwowanie naleŜnych opłat czynszowych, a takŜe innych    
       świadczeń; 
    f) zabezpieczanie zwalnianych lokali przed nielegalnym zajęciem oraz zgłaszanie ich do  
       Urzędu Miejskiego w Prószkowie; 
    g) udzielanie i naliczanie bonifikat z tytułu przerw w dostawach ciepła oraz zimnej wody  



        do mieszkań; 
    h) bieŜącą współpracę z mieszkańcami budynków komunalnych; 
    i)  wypowiedzenie zawartych umów zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; 
    j)  informowanie Burmistrza o zbliŜającym się terminie wygaśnięcia umów najmu na lokale  
        uŜytkowe i socjalne, a takŜe przedstawianie wniosków co do dalszego zagospodarowania  
        tych lokali; 
    k) podejmowanie działań stwarzających warunki do wzajemnych zamian lokali. 
3) obsługi ekonomiczno-finansowej, obejmującej: 
    a) prowadzenie syntetycznej i analitycznej ewidencji księgowej, zgodnie z wymogami  
       obowiązujących przepisów, w tym: 
      - prowadzenie rachunków rozliczeniowych z dostawcami usług i wykonawcami  
        remontów; 
      - prowadzenie ewidencji czynszów oraz windykacji naleŜności czynszowych i innych  
        świadczeń; 
    b) opracowywanie analiz ekonomicznych i wymaganych sprawozdań; 
    c) realizowanie wszelkich płatności wynikających z funkcji zarządcy, zgodnie zawartymi  
        umowami oraz obowiązującymi przepisami podatkowymi; 
    d) przedkładanie Burmistrzowi Prószkowa materiałów i informacji dotyczących  
        przychodów i kosztów związanych z zarządzanymi zasobami w uzgodnionych    
        terminach; 
    e) przedkładanie Burmistrzowi Prószkowa wszelkich niezbędnych danych na temat  
        zasobów przekazanych w zarząd, w uzgodnionych terminach. 
Zarządca budynków komunalnych wykonuje: 
5)  planu remontów i modernizacji, wynikające ze stanu technicznego budynków i lokali    
       mieszkalnych, obejmujące: 

a) przygotowanie wolnych lokali do zasiedlenia; 
b) remonty pokrycia dachowego wraz z obróbką blacharską; 
c) remonty kominów, przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych; 
d) remonty elewacji; 
e) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; 
f) remonty instalacji cieplnej, wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej; 
g) wszelkie prace malarskie na zewnątrz i wewnątrz budynku, poza remontami 

kapitalnymi całych budynków i ich modernizacją; 
6) prowadzenie spraw związanych z remontem, adaptacją lokalu lub budynku wykonywana przez 

przyszłego lokatora; 
7) realizacje polityki czynszowej; 
8) realizację zasad zarządzania lokalami i budynkami, wchodzącymi w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy. 
 
 

Rozdział VII 
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2010-2014 

 
 

   L.p.     Przychody    2010    2011       2012       2013        2014 
   1. Czynsze za najem  75 000  70 000  67 300  60 500  54 500 
   2.   Nakłady gminy na remonty      -    -    -     -      - 
   3.   Nakłady gminy na inwestycje     -    -    -     -      - 
    Ogółem przychody:  75 000  70 000  67 300  60 500  54 500 

 
 

Rozdział VIII 
Wysokość wydatków w kolejnych latach 2010 – 2014, z podziałem na koszty bieŜącej 

eksploatacji, koszty remontów oraz koszty m modernizacji lokali i budynków wchodzących w 



skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których 
gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a takŜe wydatki inwestycyjne. 

 
 
  Koszty     2010     2011     2012     2013     2014 
Zarządu    28 000   25 000   23 000   22 000  21 000 
Remonty budynków komunalnych 
Modernizacja lokali i budynków 

 118 500 
     - 

  80 000 
     - 

  70 500 
      - 

  70 000 
      - 

 65 000 
     - 

Inwestycje      -      -       -       -      - 
BieŜącej eksploatacji  26 500   23 800   20 000   17 500   15 000 
Ogółem 173 000 128 800  113 500  109 500 101 000 
 
 
 

Rozdział IX 
Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy 
 

 
Biorąc pod uwagę zły stan techniczny większości budynków, ich wiek, wyposaŜenie techniczne Rada 
Gminy Prószków podejmuje indywidualne uchwały odnośnie sprzedaŜy lokali mieszkalnych z 
bonifikata do 90 % wartości lokalu. Istotnym zadaniem gminy jest zabezpieczenie odpowiedniej ilości 
mieszkań socjalnych oraz mieszkań dla osób o niskich dochodach. 
W przypadku konieczności prowadzonych remontów lokali mieszkalnych uniemoŜliwiających 
zamieszkiwanie zostanie dokonana odpowiednia zamiana lokali na okres wymagany dla 
prawidłowego przeprowadzenia remontu. 
Ostatecznie planowana jest sprzedaŜ prawie wszystkich lokali mieszkalnych wybudowanych przed 
2000 rokiem. 
 

 
Rozdział X 

Postanowienia końcowe 
 

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na 

tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Prószkowie. 
3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 
 


