Uchwała Nr XV/186/2007
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 5 października 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata
2007 – 2011

Na podstawie 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 2006r. Nr 86 poz. 602, Nr 94 poz. 657, Nr 167 poz. 1193
i Nr 249 poz. 1833) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717
i Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759,
z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 oraz
z 2007r. Nr 48, poz. 327) Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwala, co następuje:
§ 1.1. W uchwale Nr XI/125/2007 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia
5 czerwca 2007r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2007-2011 i w załączniku wprowadza się następujące
zmiany:
1) uŜyte we wszystkich przypadkach w tytule uchwały, w §1 oraz w załączniku
wyrazy „lata 2007-2011” zastępuje się uŜytymi w odpowiednich przypadkach
wyrazami „lata 2007-2012”
2) w rozdziale II „Charakterystyka gminnego zasobu mieszkaniowego”:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Prognozy dotyczące przyrostu zasobu mieszkaniowego w latach 2007-2012
Wydaje się zasadnym, aby zamiast klasycznego budownictwa komunalnego Gmina
w stosunkowo szerszym niŜ dotychczas zakresie rozwijała budownictwo socjalne.
Zwiększenie zasobu mieszkaniowego nastąpi poprzez budowę około 370 mieszkań
komunalnych oraz około 72 mieszkań w ramach TBS, przy załoŜeniu, Ŝe
OTBS Sp. z o.o. będzie ich inwestorem.
Prognoza budowy mieszkań w latach 2007- 2012 przedstawia się następująco:
2007r. - 24 lokale socjalne,
2008r - 100 lokali socjalnych i 36 lokali czynszowych TBS,
2009r. - 0 lokali,
2010r. - 74 pozostałe lokale mieszkalne,
2011r. - 100 lokali socjalnych,
2012r. - 72 pozostałe lokale mieszkalne i 36 lokali czynszowych TBS.

W celu zwiększenia liczby lokali socjalnych zgodnie z przyjętą wcześniej polityką
mieszkaniową w Gminie, zwalniane lokale komunalne o obniŜonym standardzie
przeznaczane będą na lokale socjalne. Są to istniejące lokale mieszkalne w budynkach
posadowionych na obrzeŜach miasta, w których Gmina posiada 100% własności, przy
ulicach:
-

Browarna 14,15,
Cegielniana 16,
Chmielna 1, 1A,
Czerwińskiego 13,
IłŜecka 31,
Kuźnia 4, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46,48,
Młyńska 9,13,
Mostowa 1,
Osadowa 5, 7, 16,
Parkowa 4,
Rzeczki 1B,
Rynek Denkowski 6,
Samsonowicza 55,
Siennieńska 42,92, 137, 137A,
Sikorskiego 62,
Spółdzielcza 2,
Świętokrzyska 24, 26, 30,
Topolowa 1A.
Prognoza stanu liczbowego lokali w kolejnych latach

2007r. lokale socjalne - 320 (zakłada się pozyskanie 24 lokali w wyniku oddania do
eksploatacji remontowanego obiektu przy ul. Parkowej 2 i pozyskanie 8 lokali w wyniku
przeznaczenia lokali mieszkalnych o obniŜonym standardzie na socjalne)
pozostałe lokale mieszkalne - 1440,
2008r. lokale socjalne - 426 (zakłada się pozyskanie 100 lokali w wyniku oddania do
eksploatacji nowego budynku socjalnego + 6 lokali w wyniku przeznaczenia lokali
mieszkalnych o obniŜonym standardzie na socjalne)
pozostałe lokale mieszkalne - 1390,
2009r. lokale socjalne - 426
pozostałe lokale mieszkalne - 1337,
2010r. lokale socjalne - 432 (zakłada się pozyskanie 8 lokali w wyniku przeznaczenia
lokali mieszkalnych o obniŜonym standardzie na socjalne)
pozostałe lokale mieszkalne - 1438 (zakłada się pozyskanie 74 lokali w wyniku
oddania do eksploatacji nowego budynku z lokalami mieszkalnymi),
2011r. lokale socjalne - 532 (zakłada się pozyskanie 100 lokali w wyniku oddania do
eksploatacji nowego budynku socjalnego)
pozostałe lokale mieszkalne - 1425,

2012r. lokale socjalne - 540 (zakłada się pozyskanie 8 lokali w wyniku przeznaczenia
lokali mieszkalnych o obniŜonym standardzie na socjalne)
pozostałe lokale mieszkalne - 1487 (zakłada się pozyskanie 72 lokali w wyniku
oddania do eksploatacji nowego budynku z lokalami mieszkalnymi).”,
b) w ust. 5 „Prognozy dotyczące zbywania lokali w kolejnych latach”
w przedostanim akapicie po wyrazach „2011 rok - 5 lokali we Wspólnotach
Mieszkaniowych” dodaje się wyrazy „2012 rok- 0 lokali.”,
3) w rozdziale III „Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji zasobu
mieszkaniowego w latach 2007- 2012” ust. 2 „Plan remontów” w kolumnie czwartej
tabeli:
a) w poz. 55, 56 i 57 liczbę „ 2010” zastępuje się liczbą „2011”
b) w poz. 58 liczbę „2011” zastępuje się liczbą „2012”,
4) w rozdziale V „ Zasady polityki czynszowej” ust. 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„1. Zasady ustalania stawek czynszu
Z uwagi na zły stan techniczny i niski standard mieszkaniowego zasobu Gminy oraz
konieczność powstrzymania procesu jego dalszej dekapitalizacji naleŜy prowadzić politykę
czynszową zmierzającą do ustalania czynszów na poziomie pozwalającym na utrzymanie
mieszkań i budynków w stanie niepogorszonym i stopniową likwidację wieloletnich
zaniedbań w sferze remontów.
Proces urealniana czynszów, wynikający z konieczności racjonalnego gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy powinien być powiązany z niŜej wymienionymi
działaniami:
1) ochrona uboŜszych lokatorów przed skutkami wzrostu opłat mieszkaniowych
poprzez prowadzony system dodatków mieszkaniowych przewidziany ustawą
o dodatkach mieszkaniowych,
2) stałe podnoszenie standardu usług świadczonych na rzecz najemców,
3) systemowe zamiany lokali w celu racjonalnego zasiedlenia zasobu
mieszkaniowego, uwzględniającego moŜliwości finansowe lokatorów, ich potrzeby
mieszkaniowe oraz standard mieszkań,
4) zwiększenie nakładów na remonty budynków.
Stawki czynszu najmu 1m2 powierzchni uŜytkowej lokali mieszkalnych stanowiących
zasób mieszkaniowy Gminy Ostrowiec Świętokrzyskim ustalane są zarządzeniem Prezydenta
Miasta Ostrowca Św. z uwzględnieniem czynników zmniejszających lub zwiększających
wartość uŜytkową lokali wymienionych w ustawie.
PodwyŜszanie stawki czynszu lub innych opłat za uŜywanie lokalu, z wyjątkiem opłat
niezaleŜnych od właściciela, w tym opłat za dostawy do lokalu energii, gazu, wody, odbiór
nieczystości stałych i płynnych mogą być dokonywane raz w roku.
Uznaje się za uzasadniony stały stopniowy wzrost stawki czynszu najmu o 10%
w poszczególnych latach realizowania programu. Uzyskany z tego tytułu dochód winien być
przeznaczany na cele remontowe.
Określa się czas trwania umowy najmu lokalu socjalnego na 5 lat.

2. Prognoza wzrostu
w latach 2007- 2012
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Minimalna
stawka
czynszu za
1m2

Średnia
stawka
czynszu 1m 2

Maksymalna stawka czynszu
za 1m2

2007

0,90

2,35

2,97

2008

0,99

2,58

3,26

2009

1,08

2,84

3,59

2010

1,19

3,12

3,95

2011

1,31

3,44

4,34

2012

1,44

3,78

4,77

3. Inne zmiany wysokości stawek czynszu w czasie trwania najmu
Uznaje się za celowe dokonywanie zamian w wysokości czynszu w czasie trwania
stosunku najmu w przypadkach, gdy:
1) zwiększy się wartość uŜytkowa lokalu wskutek ulepszeń dokonanych przez
właściciela,
2) najemca zamieszkuje w lokalu przewidzianym docelowo w planach do
przekwalifikowania na lokal socjalny i osiąga dochody kwalifikujące go do otrzymania
lokalu socjalnego,
3) utrzymuje się niski dochód gospodarstwa domowego uzasadniający zastosowanie
obniŜki czynszu.
Warunki obniŜania czynszu
ObniŜkę czynszu stosuje się na wniosek najemcy spełniającego łącznie następujące
warunki:
1) wysokość dochodu miesięcznego najemcy ubiegającego się o obniŜkę czynszu
w przeliczeniu na 1 członka gospodarstwa domowego nie moŜe przekraczać poziomu
określonego w uchwale Rady Miasta w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
2) stawka czynszu za 1m2 powierzchni uŜytkowej lokalu utrzymuje się na poziomie
3% wartości odtworzeniowej lub wyŜszym”,
5) w rozdziale VI „ Zarządzanie lokalami i budynkami wchodzącymi w skład
mieszkaniowego zasobu gminy” w zdaniu trzecim wyrazy „do dnia 31 grudnia 2006r.”
skreśla się,
6) w rozdziale VIII „Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy” punkt 6 skreśla się.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.

§ 3.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
2. Informacja o treści uchwały zostaje podana do publicznej wiadomości na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz prasie lokalnej.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Mirosław Zgadzajski

