
Iichwała Nr XXVII/99 /09
z dnia 13 listopada 2009 roku

Rady Gminy Andrzejewo

ł' sprarvie uchrralenia,,WieIoletniego programu gospodarowania
mieszkanio$ym zasobem Gmiry Andrzejewo na lata 2809 2011"

Na podsta\Yie arl' 18 ust' 2 pk1 15 usta$'}'z dnia 8 marca 1990 r' o sanolządzie gminnl
(DZ. t,' z 2001 r- N_r 1'12' poz'1591. z póŹ. 7nr') oraz na podsta\łie afi. 21 ust' 1 i ust' 2 usta\\l
Z dnia 21 czen{,ca 200l r' o ochonje praw lokatorórł'. miesz*aliorł1tt Żasobje grnin\ i o
zmianie Kodeksu c'vrł'ilnego (Dz. U. NI 71, poz''l33 z póŻ. 

^n'l

Rada Gminy Andrzejervo
uchrvala, co następu'je

.Ś1

Ptryjn']uje,,\\'ieloIetni program gcspodarowania mieszkanioł'ym Zasobcm Gmini
Andżeje\\o na lata 2009 - 2011" s:anor''']!_.r Z3laczlik do ninieisŻej uch!\'ał'\'.
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ąc],, Rad.r Gm i n\r,l'i!
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Załącznik do Uchrł'ał1,
Nr XXXVTII/99/09
P]d) alm:'1) Ąror/e'e$ o

z dnia l3 listopada 2009 roku

Wieloletni program gospodaro\yania mieszkaniowym
zasobem gminy Andrzejewo na lata

Ż009-2011

Rozdział I
Prognoza doĘvcząca rł'ielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego

gminy

sl
\ł sklad mieszkaniowego zasobu gnin1 Andrze.jerr'o \\chodzą 1olo]e mieszkalne ŻnajdLl.jące
się rr ośrodku Zdrolvia w Andrzcje\\ie. lokale te są$'lasnością Gmin} '

\\ykaz 1oka]i nieszkaLnych stano\\'iąc,vch lr'łasność Gmin}'Andrzeje*o przedstarłia się
następująco:

\\') ka: lokali mieszkalnvch

Rozdzial II
Analiza potrzeb or']z plan renlontó$,i InoderniŻacji

s2
sLan techniczn\' mieszkali.iest dobq' po teinoncie. \sŻ\'stkie mieszkania posiadają dos1ęp
do wodv z rrodocia*eu sieclorvego sa wvposażone w łazicnki. inslalacie cent|alnego
ogrzc\,ania ola7 ciepłe] \\od} uż}1ko]vei'

:,:i:ze:eI c.

Slc!,ińska
\lieszkanie ]u I ó].3 ] m
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L' ocena stanu lechnicznego zasobów miesŻkaniowych będzie dokony{'ana \\ opatciu
o okresowe przeg]ąd} sprarvdzenia stanu technicznego obiekóu, zgodnie z ustawą Z dnja
7 lipca 1994 r. llau,o budowlane

2' W oparciu o analizę potĘeb olaz !.osiadane środki finansou,e dokonvwane będą remont1'
ewarantujące utrz;'manie w stanie niepogorszonvm Zasobu mieszkanio.'vego gmin)'

Rozdział III
Planowana sprzedaż w kolejnych latach

s1

l- Nie przewiduje sie sprzedaży ]oka1i mieszkalnvch w okresie obolviąz_vwania nin ejszcgt,
progmmu.

Rozdziai IY
zasad] poliąvki cz]Tszo$ ej

s5

]' Cz\nszlainu Ża lm: porr'ierzchni użrtko\\ej loka]i wchodząclch w skład miesŻkanioNego
Zasobu q]_nin\ Llslala 5ję na podstawie starr'ki za 1m] porłierzilllri uz1,tkowej urł'zglęJnren_em
czrnnikólr obniżając}ch lub po drł'r zszaj a c1'ch ich \\a{ość uż}1koua-. a w szczególności:

poloŹenie budl]1ku.

polożenie 1okalu rł bud1nku.

B'Jposażenie budynku i loka]i w urządzenja tec1rniczne i insta1acje olaz ich stan'

2' Rada Cmin} Andrzejewo usta]a mielięczne starvki bazolve cz\.nszu Za lm2 po\r',ie.zchni
uą.tko\łej lokali oraz u')'sokość cŻ}'nnikóW obniżajap),ch lub pod\')'ższającvch te stawki'



Rozdział v
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami ł'chodzącymi w skład

nieszkanio$ego zasobu gminy oraz przewid1rł'arre zmiany łr'zaklesie zarząalzania
tnieszkaniolr1m zasobem gminy w koleinych latach

$6

Loka]ami ibudvnkamj rr'clrodząc1'ni rr' skład mieszkaniolłego zasobu gospodaruje \Vój|.
jako reprezentant rł'1aścjcie1a opielaj.{ się na następujących zasadach:

- utlzvmania zasobu \\ należ\.t}n slanie technicznvm i zaspakajanirr potrzeb
temonto\\.vch.

Żape*'n]cnja slałego i nieprzelwancgo ś\łiadcŻcnia usług u'Zakesie zalŻądzania
zasobeń'

podnoSzenia.jakości $vkonv\\'an\'ch uslug \\' zakresie zar.ządzania zasobcnl oraz
utrz\,mania kofŻ\stn}'ch parametrów ekonomicznvch teco zatądzania'

- Zaspokaifu1ia potlzeb mieszkanjo\ł!ch poplŻeu lacjonaliZacje \ł')'korŻ}'s!ania Zasobu
mieszkaniorł,ego'

2' Zarządca' któIenu po\\ ierzono zef'.ądzanie mieszkaniorrr'rn zasobcn] gmin\'. po\linlelr
rr'spóldzia)ać:, oajemcalni \\ szcZełólnoścj u zakes]e:

,,:::!r!:iija|o\\ :r.n:: iei.norr i. okół budr nkórt.
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Rozdzi!lYI
Zro.lła fiDanso\\ altia oraz \1] s )kość \łT'datkórł' 

^.iązanych 
z utrzi'manierlr

rnieszkaniorr'vct' zasobót Gmin1' Andrze jervo

s7

Kosztr Lłlzr nignia zasobu njeszkan]lrł'cgo. rv h m kosŻ]' bjeŹąccj cksp]oetacii. koszt\
len1!nlórr Io\\'innr b}'ć pokr)rvane z oplat czlnszo*r'ch za lokale nliewltalne oraz ,l nl nle
potrzeb Z. ślodkó* \vłasntch gnini''

\\ 1sokość rr r datkórv * ko]ejn\'ch 1alach Ia uilŻ.! manie zasobó\\, mieszkan iorr,r,ch Je.t
LrZa1cŻn]ona od prz\'chodów_ który1ni są\!pł\\v] Ż cz]'l]sŻLl Za lokale micsŻkaine iuż\'tko\vc'

t.



Rozdział VIl
opis iLnych działań mających na celu poprawę w)'korzJ_stania i racjo$aliŻxcję
gospodarowania mieszkaniowym zasobern gminy

s8

l' \\ tamach nlniejszego proglamu nir plzewiduje się renrontórł'kapita1nych ca\'ch
bud]_nków. wiąząc-vch się z kon iec::nością rr'1'kwatelou,ani a lokatoróu'do lokali
.ar enn' cl nf c/a5 tr\\ a.lia re]nor óM '

se

l. lnnymi dŻiałanjami gmin'v' mającymi na celu Żaspo]<ajanie potrzcb nr jeszkaniolr_l-ch

mieszkańcólł będą:

- pŹeznaczanie z\\'olnion),ch nje uż}tkowanych bud}'nkólv użlteczności
publicŻnej naieżących do zasobóv, smin)' do adaptacji na Ioka]e mieszkalne
isocjalne.
dokonanie lemontólv sta-ej Subslancji mieszkaniowE ce]em utrzymania stanu
zasobu \\' dobr]m stanie techn i czn ym.

- podłapzenie \\}najmowan-vch miesŻkań do karralizacii.
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