
UCHWAŁA NR VI.30.15
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rawa 
Mazowiecka ,

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15, art.40.ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013.594 ,poz1318, z 2014r.poz.379 ,poz. 1072), 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. 2014.150 ) - Rada Gminy Rawa Mazowieckauchwala,

§ 1. Uchwala się 5 letni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rawa Mazowiecka 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Michalik
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Załącznik do Uchwały Nr VI.30.15

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 25 marca 2015 r.

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY RAWA 
MAZOWIECKA NA LATA 2015-2019

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rawa Mazowiecka został 
opracowany stosownie do art. 21 i art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie kodeksu cywilnego ( Dz. U. 2014.150 j.t.)

Rozdział 1.
Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy z podziałem na lokale 

socjalne i pozostałe lokale mieszkalne.

1. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. 2014.150 j.t.)– do zadań własnych Gminy należy tworzenie 
warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.

Gmina ma obowiązek zabezpieczyć lokale mieszkaniowe dla:

- rodzin wykwaterowanych z budynków zagrożonych i przeznaczonych do rozbiórki ze względu na ich stan 
techniczny lub rodzin pozbawionych mieszkań wskutek klęsk żywiołowych,

- rodzin przekwaterowanych z budynków komunalnych przeznaczonych do remontu lub modernizacji,

- rodzin wykwaterowanych z budynków przeznaczonych do rozbiórki w związku z inwestycjami komunalnymi 
i budownictwem mieszkaniowym,

- rodzin wykwaterowanych na podstawie orzeczeń sądowych,

- rodzin o niskich dochodach.

2. Mieszkaniowy zasób Gminy na dzień 28-02-2015r. stanowi 38 lokali w 16 budynkach (tabela nr 1),

w tym 2 lokale we wspólnotach mieszkaniowych (tabela nr 2) i 2 lokale socjalne (tabela nr 3).

Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich lokali wynosi 1886,34 m2.

Tabela nr 1

Mieszkaniowy zasób Gminy Rawa Mazowiecka

Lp. Adres budynku
Liczba
lokali 

w budynku

Powierzchnia lokali
w m2

Łączna 
powierzchnia 
lokali w m2

1 2 3 4 5

1. Podlas 27 2 32,00 / 32,00 64,00

2. Niwna 10 5 31,50 / 30,00 / 38,40/36,90 / 23,65 160,45

3. Boguszyce 84 2 113,70 / 113,70 227,40

4. Wołucza 18 1 53,90 53,90

5. Julianów 16 1 70,00 70,00

6. Chrusty 38 2 26,00 / 38,80/26,00 90,80

7. Konopnica 45 1 29,70 29,70
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8. Dziurdzioły 42 3 68,00 / 34,14 / 67,00 169,14

9. Kaleń 62 4 58,00 / 36,00 / 58,00 / 36,00 188,00

10. Garłów 12 ZSO 2 51,40 / 51,40 102,80

11. Stara Wojska 30b ZSO 6 71,28/30,11 / 54,90 / 59,03 / 42,36 / 54,90 312,58

12. Nowy Kurzeszyn 12 ZSO 1 41,00 41,00

13. Konopnica 76 SP 1 44,00 44,00

14. Stara Rossocha 1 2 45,00/45,00 90,00

15. Kurzeszyn 5 4 42,34 / 67,83 / 64,47 / 41,89 216,53

16. Nowy Kurzeszyn 23E 1 26,04 26,04

Ogółem 38 1886,34

Tabela nr 2

Lokale mieszkalne w budynkach będących współwłasnością Gminy (wspólnoty)

Lp. Adres budynku Liczba lokali Powierzchnia w m2

1. Podlas 27 2 64
Ogółem: 2 64

Tabela nr 3

Lokale socjalne

Lp. Adres budynku Liczba lokali Powierzchnia w m2

1. Chrusty 38 1 26,00

2. Dziurdzioły 42 1 34,14

Ogółem lokali: 2 60,14

3. Ocena stanu technicznego i wyposażenia budynków:

Budynki zarządzane przez Gminę Rawa Mazowiecka to obiekty o zróżnicowanym wieku, konstrukcji 
i standardzie.

Starsze budynki , ze względu na wiek i konstrukcję, są w znacznym stopniu wyeksploatowane i wymagają 
remontów w różnym zakresie, głównie ze względu na: brak izolacji poziomych i pionowych, wentylacji oraz 
nieszczelność pokryć dachowych, powodujących zawilgocenie ścian, stropów i podłóg oraz prowadzących do 
zagrzybienia mieszkań, osłabienia konstrukcji stropów i ścian, przemarzanie przegród budowlanych 
i zawilgocenia pomieszczeń.

W najgorszym stanie technicznym jest drewniany budynek położony w miejscowości Chrusty 38. W związku 
z tym w należy się liczyć w przyszłości z potrzebą jego wyburzenia ( wyłączenia z użytkowania na cele 
mieszkalne ), przekwaterowania ludzi do innych lokali socjalnych lub podjęcia gruntownego remontu.

W 1/2 Budynku komunalnego w Boguszycach 84 Niwna 10 konieczna jest wymiana pokrycia dachowego.

Termomodernizacji wymagają lokale : w Nowym Kurzeszynie 23 E, Kaleniu 62

4. Prognoza wielkości mieszkaniowego zasobu Gminy Rawa Mazowiecka w poszczególnych latach 
przedstawia się następująco:

Tabela Nr 4

Rok Ilość budynków Ilość lokali 
mieszkalnych

Ilość lokali 
socjalnych

Ilość lokali ogółem
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2015 16 36 2 38
2016 15 34 2 36
2017 14 32 2 34
2018 14 38 2 40
2019 12 36 2 38

Rawa Mazowiecka na lata 2015-2019 przewiduje oraz przebudowę budynku byłej szkoły w Dziurdziołach 
42 na budynek mieszkalny wielorodzinny.

Ze względu na duże potrzeby mieszkaniowe wskazanym będzie również przebudowa budynku po Szkole 
Podstawowej w Kaleniu 62 a na budynek mieszkaniowy wielorodzinny.

Koszty budowy nowych budynków komunalnych finansowane będą z budżetu Gminy Rawa Mazowiecka 
oraz środków BGK.

W ramach przyszłych inwestycji komunalnych planuje się wydzielenie lokali socjalnych . Na lokale socjalne, 
będą również przekwalifikowane zwalniane lokale mieszkalne o najniższym standardzie i stanie technicznym 
we wszystkich budynkach komunalnych.

Rozdział 2.
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków

i lokali z podziałem na kolejne lata.

1. W latach 2015- 2019 planuje się wydatki na realizację programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Rawa Mazowiecka w następującej wysokości:

- pozyskanie zasobu mieszkaniowego w ilości 6 mieszkań

(przebudowa budynku Dziurdzioły 42) 1.200.000 zł.,

- remonty istniejącego zasobu mieszkaniowego 47.700 zł.,

- modernizację istniejącego zasobu mieszkaniowego 65.000 zł.

1.312.700 zł.

2. Zakłada się przeniesienie mieszkańców z budynku w Chrustach 38 przewidzianego do

rozbiórki do przebudowanego budynku komunalnego.

3. Po dokonaniu analizy potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka

i stanu technicznego budynków przewiduje się następujący zakres inwestycji, remontów

i modernizacji zasobu mieszkaniowego Gminy Rawa Mazowiecka z podziałem na kolejne lata.

Rok 2015

1. Przygotowanie i złożenie wniosku i ewentualne podpisanie umowy o dofinansowanie przebudowy budynku 
komunalnego wielorodzinnego w miejscowości Dziurdzioły 42,

2. Remonty bieżące będą przeprowadzone w miarę potrzeb w oparciu

o przeprowadzane okresowe przeglądy budynków.

Rok 2016

1. Wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie przebudowy budynku komunalnego wielorodzinnego w miejscowości 
Dziurdzioły 42,

2. Remont dachu w budynku komunalnym w Niwnej 10,

3. Remonty bieżące będą przeprowadzone w miarę potrzeb w oparciu

o przeprowadzane okresowe przeglądy budynków.

Rok 2017

1. Przebudowa budynku komunalnego wielorodzinnego w miejscowości

Dziurdzioły 42,
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2. Remont dachu w budynku w Boguszycach 84,

3. Remonty bieżące będą przeprowadzone w miarę potrzeb w oparciu

o przeprowadzane okresowe przeglądy budynków.

Rok 2018

1. Zakończenie przebudowy budynku komunalnego wielorodzinnego

w miejscowości Dziurdzioły 42,

2. Wyłączenie z użytku budynku komunalnego w Chrustach 38,

3. Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego w Kaleniu,

4. Remonty bieżące będą przeprowadzone w miarę potrzeb

w oparciu o przeprowadzane okresowe przeglądy budynków.

Rok 2019

1. Termomodernizacja budynku Kurzeszyn 23 e,

2. Remonty bieżące będą przeprowadzone w miarę potrzeb w oparciu

o przeprowadzane okresowe przeglądy budynków

Plan remontów przedstawia się następująco:

Planowane wydatki w złotych na poszczególne rodzaje remontów w budynkach

Lp Adres budynku Instalacji
wod-kan.

Instalacji
C.O.

Instalacji
elektry-
cznych

Poszyć
dachowych
i kominów.

Stolarki
okiennej

drzwiowej

Malowanie
klatek

schodowych

Zagospoda
rowanie 
terenu Ogółem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Podlas 27 - x - - - - - -

2. Niwna 10 - x - 40.000 - 900 700 41.600

3. Boguszyce 84 - x - 25.000 - - 600 25.600

4. Wołucza 18 - x - - - - - -

5. Julianów 16 - x - - - - - -

6. Chrusty 38 - x - - - - -

7. Konopnica 45 - x - - - - - -

8. Dziurdzioły 42 - x - - - - - -

9. Kaleń 62 - x - - - 2.000 . 2.000

10. Garłów 12 ZSO - - - - - 2.000 - 2.000

11. Stara Wojska 
30b ZSO - - - - 2.500 - 2.500

12.
Nowy 

Kurzeszyn 
12 ZSO

- - - - - 1.000 - 1.000
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13. Konopnica 
76 SP 1.500 3.000 2.000 - - 2.000 - 8.500

14. Stara Rossocha 
1 - - - - - 2.000 - 2.000

15. Kurzeszyn 5 10.000 - 12.000 - - 2.500 3.000 27.500

16. Nowy 
Kurzeszyn 23E - x - - - - - -

Ogółem 11.500 3.000 14.000 65.000 - 14.900 4.300 112.700

X - brak instalacji w budynku,

- - brak wydatków

Znane są przeważnie plany remontowe na dany rok kalendarzowy.

Planowane koszty mogą ulec zmianie, co zostanie uwzględnione w rocznym szczegółowym

planie remontów.

4. Uwzględniając duże zapotrzebowanie mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka na

lokale mieszkalne, Gmina Rawa Mazowiecka podejmie starania o wykonanie projektu

i realizację budynków mieszkalnych w Kaleniu w którym zostaną zabezpieczone

także lokale socjalne.

Rozdział 3.
Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych w latach 2015 – 2019

1. Lokale mieszkalne z mieszkaniowego zasobu Gminy mogą być sprzedawane w trybie

bezprzetargowym tylko najemcom posiadający umowy zawarte na czas nieoznaczony.

2. Sprzedaż, o której mowa w ust. 1 odbywa się na podstawie przepisów ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz postanowień uchwał

Rady Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy,

podejmowanych każdorazowo do nieruchomości sprzedawanych.

3. Biorąc pod uwagę postulaty dotychczasowych najemców oraz zasady ekonomii planuje się sprzedaż: :

2 lokali mieszkalnych w miejscowości Podlas 27 w roku 2016,

1 lokalu mieszkalnego w Julianowie 16 w roku 2017,

1 lokalu mieszkalnego w Wołuczy 18 w roku 2017,

2 lokali mieszkalnych w Boguszycach 84 w roku 2019.

Rozdział 4.
Zasady polityki czynszowej.

1. Ustala się następujące rodzaje czynszów :

- za lokale mieszkalne

- za lokale socjalne

2. Czynsz obejmuje: podatek od nieruchomości oraz koszty: administrowania,

konserwacji, utrzymania technicznego budynku oraz wszystkich pomieszczeń wspólnego użytkowania .

3. Najemca oprócz czynszu obowiązany jest ponadto do uiszczania opłat związanych z

eksploatacją mieszkania, a niezależnych od właściciela tj. opłat za dostawę energii elektrycznej, wody , 
energię cieplną , wywóz nieczystości stałych i płynnych .
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4. Zmiany wysokości czynszów odbywać się będą zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

5. Czynsz płatny będzie w sposób i w terminach określonych w umowach najmu. Za

opłatę czynszu odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby

pełnoletnie .

6. Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekroczyć połowy stawki najniższego

czynszu w zasobie gminy.

7. Stawki czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej ustala Wójt Gminy.

8. W czasie trwania stosunku najmu , wynajmujący może podwyższyć stawkę czynszu, jeżeli dokonał w lokalu 
ulepszeń mających wpływ na wysokość czynszu, wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu z miesięcznym 
wyprzedzeniem.

9. Wójt Gminy może stosować obniżki czynszu naliczonego według obowiązujących stawek w stosunku do 
najemców o niskich dochodach na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Za najemcę o niskich dochodach 
uważa się osoby, których średni dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy 
poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 100% kwoty najniższej emerytury (obowiązującą w dniu 
złożenia wniosku, ogłaszaną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) w gospodarstwie jednoosobowym 
i 70% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym. Za dochód, uważa się dochód w rozumieniu przepisów 
o dodatkach mieszkaniowych.

Czynsz może być obniżony o :

- 20% w przypadku gdy średni dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego najemcy w okresie 
3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 90% kwoty najniższej emerytury 
w gospodarstwie jednoosobowym i 60% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

- 10% w przypadku gdy średni dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego najemcy w okresie 
3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 100% kwoty najniższej emerytury 
w gospodarstwie jednoosobowym i 70% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowy.

Rozdział 5.
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego

zasobu gminy.

1. Lokalami, za wyjątkiem lokali będących we Wspólnotach Mieszkaniowych, zarządza Wójt Gminy.

2. Zarządzanie budynkami Wspólnoty Mieszkaniowej odbywa się na podstawie uchwał podjętych przez 
Wspólnoty Mieszkaniowe oraz ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali ( Dz.U. z 2000 r. Nr 80 , 
poz.903 ) .

3. Lokalami mieszkalnymi przy istniejących szkołach zarządzają dyrektorzy szkół

w porozumieniu z Wójtem Gminy Rawa Mazowiecka

Rozdział 6.
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach.

Źródłami finansowania są:

1. Czynsze za najem lokali mieszkalnych,

2. Czynsze za najem lokali użytkowych,

3. Dochody ze sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych,

4. Dotacje z budżetu państwa.

5. Kredyty bankowe.

Id: 460B3872-A72A-4A06-AE0B-B26BED260FB0. Podpisany Strona 6



Rozdział 7.
Wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem na koszty w złotych

Rok Koszty bieżącej 
eksploatacji/przegląd
y budynków

Koszty 
remontów
bieżących

Koszty 
modernizacji

Koszty zarządu 
nieruchomościami 
wspólnymi

Inwestycje związane 
z budową nowych
lokali mieszkalnych

2015 8.000 12.700 1.000
2016 8.000 27.500 40.000 1.000 640.000
2017 9.000 4.000 25.000 400.000
2018 10.000 2.500 160.000
2019 10.000 1.000

Razem 45.000 47.700 65.000 2.000 1.200.000
Rozdział 8.

Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem gminy.

Jako priorytetowe określa się następujące działania:

1. Stopniowa racjonalizacja i urealnienie opłat czynszu za lokale mieszkalne,

2. Racjonalne gospodarowanie środkami z budżetu Gminy przeznaczonymi na

utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego i poprawa stanu technicznego

budynków,

3. Kształtowanie odpowiedniej polityki zagospodarowania przestrzennego w zakresie

przeznaczania terenów pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne,

4. Dążenie do sprzedaży lokali znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy,

5. W celu racjonalizacji gospodarowania zasobem mieszkaniowym planuje się sprzedaż

lokali wymienionych w punkcie III,

6. Planuje sie wyłączenie z eksploatacji budynku w Chrustach 38.

Id: 460B3872-A72A-4A06-AE0B-B26BED260FB0. Podpisany Strona 7




