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UCHWAŁA NR XXXVI/304/14
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI
z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Mińsk Mazowiecki na
lata 2014 - 2018 oraz zasady wynajmowania lokali objętych zasobem.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1, 2 pkt. 3 , art. 41 ust. l i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.2013r. poz.594) oraz art. 21 ust.1, 2 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(tj.Dz.U.2014r. poz.150) Rada Gminy Mińsk Mazowiecki uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Mińsk Mazowiecki na lata
2014 -2018 stanowiący załącznik Nr l do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
Urszula Grażyna Kraszewska
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Załącznik Nr l do uchwały Nr XXXVI/304/14
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 27 lutego 2014 roku.

PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MIŃSK
MAZOWIECKI NA LATA 2014 – 2018
Rozdział I
Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy program opracowano na podstawie art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego
(tj.Dz.U.2014r.poz.150) zwanej dalej ustawą.
2. Artykuły ustawy powołane bez bliższego określenia oznaczają przepisy ustawy, o której
mowa w punkcie l.
3. Program reguluje zasady gospodarowania lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego
zasobu gminy
4.
-

Ilekroć w programie jest mowa o:
gminie należy przez to rozumieć Gminę Mińsk Mazowiecki,
Wójcie Gminy - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki,
Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Mińsk Mazowiecki,
właścicielu należy przez to rozumieć wynajmującego - Gminę Mińsk Mazowiecki jako
właściciela, z którą lokator nawiązał stosunek prawny, uprawniający go do najmu lokalu,
- lokatorze - należy przez to rozumieć najemcę lokalu używającego lokal na podstawie
umowy najmu.
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Rozdział II
Postanowienia szczegółowe
1.Mieszkaniowy zasób gminy tworzą lokale stanowiące własność bądź będące w samoistnym
posiadaniu gminy. Ich wykaz i charakterystykę zawiera tabela Nr 1.
Tabela Nr l
ZASÓB MIESZKANIOWY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI
stan obecny na dzień 01.01.2014 rok.
lp.
1
2
3
4
5

adres
Janów
ul. Osiedlowa 4A
Janów
ul. Osiedlowa 4B
Janów
ul. Osiedlowa 4C
Janów
ul. Wspólna 3
Janów
ul. Strażacka 3

wyposażenie lokali
kanalizacja
łazienka

ilość
lokali

pow. użytkowa
lokali – m2

woda

10

371,0

+

+

+

+

11

371,0

+

+

+

+

11

371,0

+

+

+

+

3

118,2

+

-

-

-

1

30,7

+

+

+

+

wc

2. Stan techniczny poszczególnych lokali określa tabela Nr 2.
Tabela Nr 2
STAN TECHNICZNY ZASOBU GMINY MIŃSK MAZOWIECKI
stan obecny na dzień 01.01.2014rok
Konstrukcja
lp.
1
2
3
4
5

adres
Janów
ul. Osiedlowa 4A
Janów
ul. Osiedlowa 4B
Janów
ul. Osiedlowa 4C
Janów
ul. Wspólna 3
Janów
ul. Strażacka 3

Stan techniczny

Rok
budowy

ściany

dach

fundame
nt

ściany

dach

fundament

1940

drewno

drewno

beton

zły

zły

słaby

1940

drewno

drewno

beton

zły

zły

słaby

1940

drewno

drewno

beton

zły

zły

słaby

1920

drewno

drewno

beton

zły

zły

słaby

1968

cegła

drewno

beton

dobry

dobry

dobry

Instalacja
1 –elektryczna
2 – wodn-kanal
1- dobry
2- słaby
1- dobry
2- słaby
1- dobry
2- słaby
1- dobry
2- słaby
1- dobry
2- dobry

3. W perspektywie lat 2014 – 2018 przewiduje się możliwość powiększenia zasobów
mieszkaniowych gminy o 20 lokali, na działkach stanowiących własność Gminy Mińsk
Mazowiecki.
4. Źródłem finansowania inwestycji będą dochody własne Gminy.
5. Potrzeby w zakresie remontów i modernizacji mieszkaniowego zasobu gminy realizowane
będą w ramach bieżących zgłoszeń lokatorów.
6. Ustala się, że właściciel lokalu jest zobowiązany do zapewnienia sprawnego działania
istniejących urządzeń technicznych w lokalu.
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Ustala się obowiązki:
a) właściciela, do których należy:
dokonywanie i wymiana wewnętrznych instalacji: wodociągowej bez urządzeń odbiorczych,
a także wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej z wyjątkiem
osprzętu,
b) lokatora, do których należy:
utrzymywanie wynajętego lokalu i pomieszczeń przynależnych we właściwym stanie
technicznym i sanitarnym, a także ochrona lokalu i pomieszczeń do wspólnego użytkowania
przed dewastacją i uszkodzeniami, a w szczególności:
c) konserwacja podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych , okien, drzwi oraz
wbudowanych mebli, kuchni, grzejników wody urządzeń sanitarnych łącznie z ich wymianą,
osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, pieców węglowych, trzonów kuchennych
łącznie z wymianą elementów przewodów odpływowych i urządzeń sanitarnych do pionów w
tym usuwanie ich niedrożności, malowanie drzwi, okien,
d) naprawa uszkodzonych tynków, sufitów i ścian wraz z ich malowaniem, naprawa,
usuwanie wszelkich szkód powstałych z jego winy jak również osób z nim zamieszkałych.
Rozdział III
Sposoby i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład
mieszkaniowego zasobu gminy.
Obecnie wszystkimi lokalami, budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu
zarządza Gmina.
Zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu
gminy są następujące:
1. Lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu zarządza Wójt lub
osoba (jednostka), której Wójt tę funkcję powierzy.
2. Umowy najmu z najemcami zawiera osoba (jednostka), której Wójt tę funkcję powierzy.
3. Wójt Gminy lub zarządca, któremu zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy
powierzono, powinien współdziałać z przedstawicielami najemców w szczególności w
zakresie:
- zagospodarowania terenu wokół budynków,
- wykonanie różnych prac z udziałem najemców,
- wykonanie drobnych remontów.
Rozdział IV
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach.
Przyjmuje się zasadę samofinansowania gospodarki mieszkaniowej w zakresie bieżącego
utrzymania zasobu mieszkaniowego gminy.
Koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego, w tym koszty bieżącej eksploatacji, koszty
remontów powinny być pokrywane z opłat czynszowych za lokale mieszkalne oraz dochodu
uzyskiwanego z tytułu najmu lokali użytkowych.
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Rozdział V
Zasady polityki czynszowej.
I. Czynsz najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy ustala się na podstawie stawki bazowej za 1m2 powierzchni
użytkowej z uwzględnieniem czynników obniżających lub podwyższających ich wartość
użytkową, a w szczególności:
1. położenie lokalu w budynku .
2. wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje.
3. ogólny stan techniczny budynku.
II. Uwzględniając kryteria określone w ust. l, Wójt Gminy ustala miesięczne stawki bazowe
za 1m2 powierzchni użytkowej lokali oraz wysokość czynszu przy zastosowaniu czynników
obniżających lub podwyższających te stawki. Stawki bazowe ustala się odrębnie dla lokali
socjalnych i pozostałych lokali mieszkalnych.
Wprowadza się następujące czynniki obniżające lub podwyższające stawki bazowe:
1. Obniżające stawkę bazową:
a) mieszkanie w budynku, który ze względu na zły stan techniczny, decyzją wydaną w trybie
obowiązujących przepisów jest przeznaczony do rozbiórki,
b) mieszkanie przeznaczone do gruntownego remontu,
c) kuchnia bez oświetlenia naturalnego,
d) mieszkanie bez urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,
e) mieszkanie pozbawione gazu przewodowego.
Wysokość obniżki stawki czynszu (w %)
- lokal w budynku do rozbiórki
- lokal w budynku przeznaczonym do remontu gruntownego
- lokal z kuchnią bez bezpośredniego oświetlenia naturalnego
- lokal bez urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych
- lokal pozbawiony gazu przewodowego

- od 1,5 do 4,0 %
-l %
-1,5 %
-1%
-l %

2. Podwyższające stawkę bazową za wyposażenie mieszkania w:
a) mieszkanie z instalacją wodno kanalizacyjną wewnętrzną
b) mieszkanie z gazem przewodowym
c) centralne ogrzewanie
d) instalacja ciepłej wody użytkowej
e) stan techniczny mieszkania
f) mieszkania budowane po 2000 roku
Wysokość podwyżki stawki czynszu (w %)
- instalacja wodno - kanalizacyjna w lokalu
- gaz przewodowy w lokalu
- instalacja centralnego ogrzewania w lokalu
- instalacja ciepłej wody w lokalu
- lokal w budynku o bardzo dobrym stanie technicznym
- lokal w budynku wzniesionym po 2000 roku

-1%
-l %
-1 %
-1%
-5 %
-5 %
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Przez instalację wodociągowo – kanalizacyjną rozumie się urządzenia umożliwiające
podłączenie muszli klozetowej i spłuczki, oraz wanny i umywalki.
Przez centralne ogrzewanie rozumie się ogrzewanie energią cieplną dostarczoną z ciepłowni
i kotłowni lokalnych /osiedlowych i domowych/.
Obniżenie lub podwyższenie stawki bazowej czynszu następuje poprzez zsumowanie
wszystkich występujących w lokalu tytułów /czynników/ z tym, że obniżenie stawki bazowej
za lm2 powierzchni użytkowej nie może przekroczyć 50% tej stawki, choćby zsumowanie
wszystkich występujących w lokalu tytułów dawało wartość większą, a podwyższenie stawki
bazowej za lm2 powierzchni użytkowej nie może przekroczyć 90%.
3. W razie najmu poszczególnych pomieszczeń w jednym lokalu przez dwóch lub więcej
najemców za pomieszczenia używane wspólnie najemcy opłacają czynsz proporcjonalnie do
powierzchni zajmowanej oddzielnie przez każdego z nich.
4. Miesięczne stawki bazowe czynszu za lokale socjalne za l m2 powierzchni użytkowej nie
mogą przekraczać 40% bazowych stawek czynszu za pozostałe lokale.
Jeżeli w wyniku uwzględnienia wszystkich występujących w lokalu socjalnym tytułów
/czynników/ czynsz najmu za l m2 powierzchni użytkowej przekroczył by połowę najniższego
czynszu za l m2 powierzchni użytkowej za pozostałe lokale to przyjmuje się czynsz za l m2
powierzchni użytkowej lokalu socjalnego w wysokości połowy najniższego czynszu za l m 2
powierzchni użytkowej za pozostałe lokale.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/304/14
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 27 lutego 2014 r.

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD
MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIŃSK MAZOWIECKI.
1. Gmina gospodarując swoim zasobem mieszkaniowym wynajmuje lokale mieszkalne,
mieszkańcom posiadającym stałe zameldowanie na terenie gminy przynajmniej przez okres 2
lat, przepisu tego nie stosuje się do osób, które nawiążą stosunek najmu na czas trwania
stosunku pracy.
2. Lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy mogą być
wynajmowane:
a) na zasadach określonych ustawą, za odpłatnością czynszu najmu ustalonego zgodnie z art.7
ustawy,
b) jako lokale socjalne, na zasadach określonych w art. 23 ustawy.
3. Pierwszeństwo wynajmu lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących mieszkaniowy
zasób gminy przysługuje osobom, które:
a) utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru, powodzi, huraganu itp.
b) uprawnione są do lokalu zamiennego lub socjalnego na podstawie przepisów ustawy lub
prawomocnego orzeczenia sądowego,
c) pozostają w trudnych warunkach mieszkaniowych gdzie na członka gospodarstwa
domowego przypada mniej niż 5m2 ogólnej powierzchni zajmowanego lokalu lub
zamieszkałych w pomieszczeniach nie spełniających wymogów pomieszczeń przeznaczonych
do zamieszkania a średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa w okresie 6 miesięcy
poprzedzających datę złożenia wniosku o najem nie przekracza 150 % najniższej emerytury w
gospodarstwie jednoosobowym oraz w gospodarstwie osoby samotnie wychowującej dzieci i
100% w gospodarstwie wieloosobowym,
d) zostały zatrudnione na terenie gminy a umowa najmu zostanie podpisana na czas trwania
stosunku pracy.
4. Umowa najmu lokalu socjalnego, z zastrzeżeniem art.14 ust. l ustawy może być zawarta z
osobą, która nie ma tytułu prawnego do lokalu, a średni miesięczny dochód na jednego
członka gospodarstwa w okresie 6 m-cy poprzedzających skierowanie do zawarcia umowy
nie przekracza 75 % /brutto/ najniższej emerytury lub 100% brutto tej emerytury w przypadku
osób samotnych .
5. Pierwszeństwo do najmu lokalu socjalnego mają osoby, które nabyły prawo na podstawie
orzeczenia sądowego.
6. Kryterium kwalifikującym wnioskodawcę do poprawy warunków zamieszkania będą
stanowić czynniki rodzinne, społeczne, zdrowotne.
7. Wnioski osób ubiegających się o najem lokalu mieszkalnego rozpatruje Wójt Gminy
wspólnie z powołaną komisją społeczną na podstawie przeprowadzonego wywiadu
środowiskowego pracowników GOPS - u, ustalając:
- dotychczasowe warunki mieszkaniowe wnioskodawcy,
- warunki materialne i rodzinne,
- sytuację osobistą i społeczną,
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7. W przypadku opuszczenia przez najemcę lokalu mieszkalnego i pozostawienia w nim osób
zamieszkujących dotychczas wspólnie z najemcą, a nie posiadających tytułu prawnego do
innego lokalu, umowa może być zawarta z:
a) zstępnymi, wstępnymi,
b) pełnoletnim rodzeństwem,
c) osobami przyjętymi na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego,
d) innymi osobami zamieszkującymi faktycznie w lokalu, przez okres 5 lat przed złożeniem
wniosku.
8. W razie śmierci najemcy, umowa najmu może być zawarta z osobami wymienionymi w art.
691 § l Kodeksu cywilnego, które stale zamieszkiwały w danym lokalu wraz z najemcą do
chwili jego śmierci.
Nie dotyczy to osób, które w chwili śmierci najemcy miały tytuł prawny do innego lokalu.
9. W razie samowolnego zajęcia lokalu będącego w dyspozycji gminy, usunięcia sprawcy
dokonuje niezwłocznie wynajmujący działając z pomocą policji.
10. Warunki zamiany lokali
a) zamiana lokali może dotyczyć lokali faktycznie zajmowanych na podstawie tytułu
prawnego
b) do zamiany dochodzi w wyniku porozumienia pomiędzy uprawnionymi do ich
zajmowania za zgodą podmiotu będącego dysponentem lokalu
c) zgoda na zamianę lokali powinna być uzależniona od spłacenia całego zadłużenia
związanego z najmem lokalu będącego przedmiotem zamiany
11. Gmina nie posiada i nie planuje budowy lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej
80m2.

