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UCHWAI,A NR III/32I18
RADY GMINY SIERAKOWICE
zdnia27 grudnia20lg r.
w sprawie przyjgcia wieloletniego programu gospodarowania_mieszkaniowym
zasobem Gminy
Sierakowice na lata 20lg _2023

Na podstawie art' lSust'2pkt 15, art.40ust. I ustawy
(Dz'U' z20l8r', poz'9942p62n. zm.), oraz art.2lusi. zdnia Bmarca 1990r. osamorz*dzie gminnym
I pkt r iust.2ustawy zdnia 2lczerwca2001 r.
o ochronie praw lokator6w, mieszkaniowym
zasobie g*iny i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U.
22018 r.,poz. 1234 zp6in. zm.)
Rada Gminy Sierakowice uchwala, co nastgpuje:
$ 1' Uchwala sig ,,wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym
ZasobemGminy Sierakowice
nalata20lg -2023,, stanowi4cy zal*iznik nr I do ninieiszej;;;i.
$ 2' Traci moc uchwala Nr XXXVrrl44oll4
Gminy Sierakowice z dnia 4 marca 2014 r.w sprawie
przyigcia wieloletniego programu gospodarow \ady
ania mieszk:int;*y; zasobem Gminy Sierakowice
w latach
2014-2018.
$ 3. Wykonanie uchwaly powierzasig W6jtowi Gminy Sierakowice.

$4'Uchwala wchodzi wzycie po uplywie 14dni od dnia jej ogroszenia
wDzienniku Urzgdowym

Wojew6dztwa Pomorskiego

Przewodnicz4cy Rady
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Zal4cznik do uchwaly Nr III/32llg
Rady Gminy Sierakowice

z dnia27 grudnia 20lg r.

wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Gminy sierakowice nalata2019_2023

p".,ul;;1"'lll',*

u,, *

potrzeb

mieszkaniowych wsp6lnoty samorz4dowej gminy
tworzy sig mieszkaniowy
r',rf;::pokojenia
2' celem wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sierakowice
na
U" d4zenie-do racjonalnego i erektywnei" g"ip"or.";;;i;;;danym

,rr*

fi:rr?'rih ,'l?t

zasobem

Rozdzial2.
Prognoza dotycz4cawielkosci oraz stanu technicznego
zasobu mieszkaniowego gminy
1. Mieszkaniowy zas6b gminy tworzqrokale
mieszkalne stanowiEce
wrasnosi gminy.

2. Zasob mieszkaniowy gminy Sierakowice
tworzq:
a) 47 lokali mieszkalnych,

b) 22 lokale socjalne,

3.Wykaz mieszkari komunalnych w Gminie Sierakowice:
Powierzchnia lokalu (m2)
Paczewo 10
83-340 Sierakowice
- nr I mieszkanie
- nr 2 mieszkanie

LOKALE SOCJALNE

Dolina Jadwigi 4

83-341Gowidlino
- nr 1 mieszkanie
- nr 2 mieszkanie
- nr 3 mieszkanie
- nr 4 mieszkanie

Tuchlino22
83-340 Sierakowice
- nr I mieszkanie
- nr 2 mieszkanie
- nr 3 mieszkanie
- nr 4 mieszkanie
- nr 5 mieszkanie
- nr 6 mieszkanie

Mojusz 41
83-334 Miechucino

35

Sredni

41

dobry

27

Sredni
Sredni

25

45
35

64,79
38,5
63,4
65
64

I

Sredni

I

zly

2
2
2

Sredni
Sredni
Sredni

2
2

dobry
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l-nrlmieszkanie

l-rv2

mieszkanie
- nr 3 mieszkanie
- nr 4 mieszkanie
- nr 5 mieszkanie
- nr 6 mieszkanie
- nr 7 mieszkanie
- nr 8 mieszkanie
- nr 9 mieszkanie

Ul. Kartuska

1

| +2,++

4

I
I

ur. uworcowa

t:-:+o

|

12
2

|

53.37
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2
2

32
53,5

2

4t

2

55

2

27

I

62
49,5

2
2

20

I

86
86

lJ

3
J

[sredni
I srednl
dobry
Sredni

j aoo,y
| Sredni
| oobry
I dobru
I aou.u

dobry
dobry
dobry
dobry

-qebv
dobry
dobry
dobry
dobry

dobry
dobry

Sierakowice

- nr I mieszkanie
- nr 2 mieszkanie
- nr 3 mieszkanie
- nr 4 mieszkanie
- nr 5 mieszkanie
- nr 6 mieszkanie

46,93
44
46
44
46
44

ul. I I Lisropada l0

6

12
2

44
69
26,72

-]---_-

J

5

In

83-340 Sierakowice
- nr I mieszkanie
- nr 2 mieszkanie
- nr 3 mieszkanie
- nr 4 mieszkanie
Ul. Kartuska 25
83-340 Sierakowice
- nr 1 mieszkanie
ur. LgoorsKa Z I
83-340 Sierakowice
- nr I mieszkanie
- nr 2 mieszkanie
- nr 3 mieszkanie
- nr 4 mieszkanie
ur. tvlrracnowska 2l
83-340 Sierakowice
- nr I mieszkanie
- nr 2 mieszkanie

2

2
2

lqt
lo,

83-340 Sierakowice
- nr I mieszkanie
- nr 2 mieszkanie
- nr 3 mieszkanie
7

ul. Podg6rna l3

8

- nr I mieszkanie
- nr 2 mieszkanie
- nr 3 mieszkanie
ul. Jeziora 46

I68
| 34.s
| 3s.s7

2
2

2
2
2
2

J

I

2

)

dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry

dobry
dobry
dobry

83-34l Gowidlino

83-34l Gowidlino
- nr 1 mieszkanie
- nr 2 mieszkanie
9

- nr 3 mieszkanie
nzopa z I

19,61

23,56
16,12

60,47
39,65
49,91

2
I
I

2
2

)

dobry
dobry
dobry

dobry
dobry

iredni
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83-334 Miechucino
- nr I mieszkanie
- nr 2 mieszkanie

26,5
46

ul. Szkolna l6
83-342 Kamienica Kr6lewska
- nr I mieszkanie

ul. Szkolna

19

42 Kamienica Kr6lewska
- nr I mieszkanie
83 -3

ul. Dworcowa 4
83-342 Kamienica Kr6lewska

- nr 1 mieszkanie

83-334 Miechucino
- nr I mieszkanie
Tuchlirro 3
83-340 Sierakowice
- nr I mieszkanie
- nr 2 mieszkanie
- nr 3 mieszkanie
- nr 4 mieszkanie

Sredni
Sredni
Sredni
Sredni

Tuchlinol6
83-340 Sierakowice
- nr I mieszkanie
- nr 2 mieszkanie
- nr 3 mieszkanie
- nr 4 mieszkanie
- nr 5 mieszkanie
- nr 6 mieszkanie
- nr 7 mieszkanie

41,07

2
2

44

5I

2

44

2

40,92

2
2
2

46,69

dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
Sredni

83-340 Sierakowice
- nr 1 mieszkanie
- nr 2 mieszkanie
- nr 3 mieszkanie
Kubusia pucha*a SyZ
83-340 Sierakowice
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poprawii isrniejEcy stan rechniczny
budynk6w oraz ich

r."rXTj'['*

n triw i m o d e rn i za cj i
przesl4du stan. techniczneqo budynk6w
i lokali gminnego zasobu mieszkaniowego
wykonania nastgpuj?cego ,u'kr"ru remont6w
okresla
i mo-dernizacji w obiektach, w poszczeg6lnych

Planowany
ul. Jeziora 46
q3-341 Gowidlino
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Mojusz

2

4l

83-334 Miechucino

Tuchlino 3
83-340 Sierakowice
Tuchlino 22
83-340 Sierakowice

J

4

Wykonanie elewacji, budowa przydomowej

2019-2021

oczyszczalni Sciek6w
Wymiana pokrycia dachowego, remont kominOfl
wymiana instalacj i elektrycznei

2021-2022

Term omode mizacja budynku

2022 - 2023

Rozdzial4.
SprzedaZ lokali.
1' W przypadku woli sprzedairy lokalu mieszkalnego wchodz4cego w
sklad mieszkaniowego zasobu
gminy, Rada Gminy ka2dorazowo w drodze Uchwaly muii wyrazid
zgodq na jeg o sprzedaz.

.2'Przewiduje sig, 2e sprzeda? lokali mieszkalnych wposzczeg6lnych latach bgdzie uzalezniona od
zainteresowania najemc6w wykupem mieszkari.
Rozdzial5.
Zasady polityki czynszowej.
I

' Dzialania podejmowane w zakresie

polityki czynszowei

zmierzajE

mieszkaniowego gminy na zadowalai4cym poziomie techniiznym i estetycznym.

do

ttrzymania zasobu

2' Stawki czynszu dla zasobu mieszkaniowego Gminy Sierakowice za 1 m2 powierzchni
uzytkowej
lokali mieszkalnych ustala w6jt Gminy w drodze zari1dzenia, na podstawie postanowieri
niniejszej

uchwaly.

3. Ustala sig nastgpuj4ce rodzaje czynsz6w:
a) za lokale mieszkalne,

b) za lokale socjalne.

4' WysokoSi stawek czynszn ztytulu najmu lokalu mieszkalnego isocjalnego jest
uzalezniona od

nastgpuj ?cych czynnik6w:

a) polozenia budynku, w kt6rym znajduje sig dany lokal,

b) wyposa2enia lokalu w urz1dzeniatechniczne i instalacje,
c) wyposazenia lokalu w lazienkg i wc.

5' Ze wzglgdu na polozenie budynku, w kt6rym znajd$e sig lokal, wprowadza
sig czynniki obnizqzajEce
,lub podwyZszajEce
'
stawkg bazow4poprzez podzial ru

.ir.tr, centraln4 i peryfery.ina.

6' Ustalona stawka bazowa czynszu z tytulu najmu lokalu mieszkalnego ulega podwy2szeniu
lub
obnizeniu zgodnie z ponizszymi zasadami:

Lp

WyposaZenie mieszkafi w instalacie
centralne ogrzewanie, ciepla woda, WdJari"rt
centralne ogrzewanie, WC, *azienka
brak centralnego ogrzewania, WC, lazienka
brak centralnego ogrzewania, W C, bez lazienki
WC poza lokalem mieszkalnym

1

2
J

4
5

Dla lokali ntieszkalnych

u

Stawka bazowa oh
100

90
80
70
60

zlokalizowany-ch w budynkach polozonych poza Sierakowicami kwotg
l0 % (str.efa peryferyjna).

bazowq czynszu pomniejsza sig o

7' Stawka czynszu za lokal socjalny nie mo2e przekraczac polowy
stawki najnizszego czynsa)
obowi4zuj4cego w lokalach mieszkalnych stanowiqcych mieszkaniowy
zas6b Grniny.
8' Najemca oprocz c.zynszu zobowiqzany jest do uiszczania innych
oplat zwiEzanych zeksploatacj4
lokalu, oplat niezale2nych odd wlasciciela, tj- optat za dostawg do lokalu
energii, *oay, oauior nieczystosci
plynnych i stalych w przypadkach, gdy korzystaj4cy z lokalu nie
zawarl umowy bezpoSrednio z dostawc4
medi6w lub uslug.
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Rozdzial6.
Zarzqdzanie mieszkaniowym zasobem Gminy.

l. Lokalami i budynkami wchodz4cymi w sklad mieszkaniowego zasobu Gminy zarz4dzabezpo6rednio
w6jt.
2' Sprawy zwi4zane zmieszkaniowym zasobem Gminy wlJrzEdzie Gminy prowadzi Inspektor ds.
gospodarki komunalnej, kt6ry sprawuj e nadzbr nad zasobem oraz przyjmuje wnioski dotycz4ce najmu
lokali
zzasobu.
3. Nie przewiduje sig zmianw zakresie zarz4dzaniamieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych
latach.

Finansowan,"

*t"o'ff ,,1;

m

ieszkaniowej.

l.Zt6dlemfinansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach objgtych programem bgd4:
l)Srodki pienigzne pochodz4ce zbudzetu Gminy, stanowi4ce dochody zczynsz6w najmu orM ze
sprzeda?y budynk6w i lokali,
2) Srodki z btdhetu Gminy.

Rozdzial8.
WysokoSd wydatk6w z podzialem na koszty bieZ4cej eksploatacji, koszty remont6w oraz

koszty modernizacji lokali i budynk6w wchodz4cych w sktad mieszkaniowego zasobu
gminy, koszty zarzqdu nieruchomoSciami wsp6lnymi, kt6rych gmina jest jednym ze
wsp6twlaScicieli, a takie rvydatki inwestycyjne.

Planowane koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego gminy Sierakowice wynikaj4 zanalizy
dotychczasowej struktury koszt6w ispodziewanych zmian *ty* zakresie. Ich wielkoSci zawiera
ponizszatabela.

Planowane wydatki

Lata

Planowane

wptywy

Remonty
Bieflqca
eksploatacja

i
konserwacj
a

2019
2020
2021
2022
2023

142.000
142.000
142.000
143.000
143.000

00.000
00.000
00.000
00.000
00.000

Koszty zarzqdu
nieruchomoSciami

wsp6lnymi

Wydatki
inwestycyjne

42.000
42.000
42.000
43.000
43.000

Rozdzial9.
Polityka Gminy w zakresie racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy.
1. Lokale zamienne mogq

byi

ptzyznane osobom:

1) zajm$4cym mieszkania stanowi4ce wlasnoSi gminy przeznaczone
remontu o ile zakres tych prac wymaga ich opr62nienia,

do rozbi6rki, przebudowy lub

2) pragnqcym przenie5i sig do lokalu mniejszego w rarnach mieszkaniowego zasobu gminy.

l)

2. Wydzielenie lokali dla potrzeb, o kt6rych mowa w pkt I niniejs zego rozdzialu odbywa sig w wyniku:
odzysku mieszkari wchodz4cych w sklad mieszkaniowego zasobu gminy,

2) adaptacji na cele mieszkaniowe lokali niemieszkalnvch.
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UZASADNIENIE
Zgodnie

z art' 21ust'.I pkt 1 ustawy z

flf,17jil[y[;,T?i'

gri,,v i""

prosramokresra,,#?'"-"|i:?ff
2019-2023' Uchwala

!ni12l czerwca2ool roku o ochronie praw lokator6w,
)ii^"i"@*
.*.filgo naaa Gminy zobowiqzana jest

;#ff

o,",H".x11#r?i:ffire;f1t[_:$#_r,r#Hdo

p"a.:r"*rr;j;#
""rr.u..ionurr"-gJgospodarowania maj4tkiem gminy.

Sporzqdzila: Sylwia Klejna_
Czaja
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Gmina Sierakowice

Numer zal4cznika

Ul. Lgborska 30, Sierakowice g3-340

Tel, +48 58 681 95 00

wurwsierakowice.pl

uchwala

numer fir/gz/Ls "przyiqcie wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy sierakowice na Iata
2019 - 2ozg" zostala podiqta nastqpuiqcE proporci4
gros6w: jestem za
I
12, jestem przeciw 1, wstriymurq,i i."
Uchwala zostala

p

odj qta.w

trfbie j awnym, zryl<I4wiqkszoS

Data i godzina glosowania: ZZ.LZ.2OLg L2:30:55

ciq glos 6w.

Rad ni zaglosowali

festem za
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
B.

9.

10.

It.

Iestem przeciw

Wieslaw Gafka
Andrzej Kqsa

1.

Ryszard Piasecki

Wojciech Koszalka
Andrzej Krefta
Miroslaw Kuczkowski
Rafal Mokurat
Bo,qumila Okroj
Jan Stachnik
Pawel Staszek

Ryszard Toruficzak
Andrzej Wenta

12. Maria Wrdblewska

Obecni radni, kt6rzy nie wziqli
udzialu wglosowaniu

Wstrzymuiq siq
1.
2.

Mariusz Labuda
PiotrWoiniak

BRAK

Operatorem systemu byl Admin.
wygenerowano

z systemu DSSS

vote za poSrednictwem oprogramowania

DSSS

vote App.

