
UCHWAŁA NR XVIII/121/2012
RADY GMINY MURÓW

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Murów na 
lata 2012-2016 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz.1591 z późn .zm.) oraz art.21 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 
Rada Gminy Murów uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Murów na lata 2012-
2016 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów. 

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od opublikowania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Józef Sowada
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Załącznik do Uchwały Nr XVIII/121/2012

Rady Gminy Murów

z dnia 28 czerwca 2012 r.

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MURÓW 
NA LATA 2012-2016 

1. Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych 
latach z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne 

1) Według stanu na dzień 31 Grudnia 2011 roku Gmina Murów posiada 24 lokali mieszkalnych – komunalnych 
i 4 lokale socjalne, a mianowicie: 

Id: NPMUL-USLSH-YEIRC-GYDKM-UHBGT. Podpisany Strona 1
—————————————————————————————————————————————————————————



2) Lokale socjalne: 
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3) W latach objętych programem Gmina Murów nie przewiduje budowy nowych mieszkań, jak też pozyskiwania 
lokali mieszkaniowych na rynku wtórnym. 

4) Prognoza wielkości mieszkaniowego zasobu gminy w latach obowiązującego programu z podziałem na 
mieszkania komunalne i socjalne przedstawia się następująco: 

5) Prognoza stanu technicznego lokali należących do mieszkaniowego zasobu gminy w latach obowiązującego 
programu z podziałem na mieszkania komunalne i socjalne przedstawia się następująco: 

a) mieszkania komunalne 
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b) mieszkania socjalne 
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Stan techniczny: zły – wymagający kapitalnego remontu, średni- wymagający wymiany części urządzeń 
i remontu nie wymagający znacznych nakładów finansowych na utrzymanie lokalu w stanie technicznym 
niepogorszonym, dobry - nie wymagający remontu. 

2. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali 
w kolejnych latach. 

1) W wyniku dokonanego przeglądu stanu technicznego lokali mieszkalnych komunalnych stwierdzono 
następujące potrzeby remontowe i modernizacyjne: 
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2) W wyniku dokonanego przeglądu stanu technicznego lokali mieszkalnych socjalnych stwierdzono następujące 
potrzeby remontowe i modernizacyjne: 
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3) Przedstawiony powyżej stan techniczny lokali mieszkalnych komunalnych i socjalnych może nie wykazywać 
wszystkich faktycznie istniejących potrzeb remontowych, gdyż nie jest on szczegółową inwentaryzacją 
techniczną, a został opracowany w oparciu o oględziny zewnętrzne budynków oraz uwagi przekazane przez ich 
najemców lokali. 

4) Plan remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego lokali komunalnych z podziałem na kolejne 
lata przedstawia się następująco: 
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5) Plan remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego lokali socjalnych z podziałem na kolejne 
lata przedstawia się następująco: 

3. Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych w latach 2012-2016: 

2012 – 3 lokale mieszkalne 2013 – 1 lokal mieszkalny 2014 – 1 lokal mieszkalny 2015 – 1 lokal mieszkalny 
2016 – 1 lokal mieszkalny. Lokale mieszkalne komunalne będą zbywane na rzecz dotychczasowych najemców, 
mających zawarte umowy najmu na czas nieokreślony. Sprzedaż lokali odbywać się będzie na wniosek 
najemcy. W zależności od zainteresowania kupnem lokali przez najemców - sprzedaż lokali w wymiarze 
rocznym może ulec zmianie. 

4. Zasady polityki czynszowej 

1) Ustala się następujące rodzaje czynszów: 

a) za lokale i budynki mieszkalne 

b) za lokale socjalne 

2) Najemca oprócz czynszu jest zobowiązany do uciszania opłat niezależnych od właściciela związanych 
z eksploatacją mieszkania tj. opłat za dostawę do lokalu energii elektrycznej, wody, odbiór nieczystości stałych 
i płynnych. 

3) Stawkę bazową czynszu miesięcznego za 1m2 powierzchni użytkowej lokali ustala Wójt Gminy Murów 
stosownym zarządzeniem. Podwyżki czynszu mogą być dokonywane raz w roku przyjmując wzrost stawki wg 
średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. 

4) Wprowadza się następujące czynniki podwyższające stawkę bazową: 

a) lokale wyposażone w wc i łazienkę - podwyżka 10%, 

b) centralne ogrzewanie w lokalu + etażowe - podwyżka 10%, 

c) mieszkanie wyposażone w urządzenia wodno- kanalizacyjne – podwyżka 10%, 

5) Wprowadza się następujące czynniki obniżające stawkę bazową: 

a) mieszkanie bez łazienki i wc – obniżka 10%, 

b) brak centralnego ogrzewania – obniżka 10%, 

c) mieszkanie na poddaszu – obniżka 10%, 

6) Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki czynszu za lokal mieszkalny. Do lokali 
socjalnych nie stosuje się kryteriów obniżających stawkę. 

5. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 
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Lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu zarządza Wójt Gminy Murów. 
W latach 2012– 2016 nie przewiduje się zmiany w zarządzaniu mieszkaniowym zasobem gminy. Nie 
przewiduje się w następnych latach zmian w zasadach i sposobie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy. 

6. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2012-2016. Żródłami finansowania gospodarki 
mieszkaniowej w latach 2012 - 2016 będą czynsze, środki z budżetu gminy, inne wpływy. 

7. 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 

8. Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy. 

W ramach działań, mających na celu poprawę gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy, planuje się 
sprzedaż lokali w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych, które w większości są wybudowane przed 
1945r i wymagają dużych nakładów finansowych na remonty. Działanie to pozwoli na zwiększenie środków na 
remonty budynków pozostających w zarządzie Gminy. Ze względów ekonomicznych nie planuje się budowy 
komunalnych budynków mieszkalnych. Gmina winna utrzymać zasób mieszkaniowy komunalny na poziomie 
10-12 lokali mieszkalnych systematycznie zwiększając zasób lokali socjalnych. Gmina nie przewiduje 
w okresie objętym programem zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali. 
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