
Uchwata nr LIII/283/18 
Rady Gminy Pacanow 
zdnia 26 maja 2018 

w sprawie okreslenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 i art.40 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r 0 samorẑ dzie gminnym (tj Dz. U. z 2017, poz. 1875) w zwî zku z art. 10. ust.1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomosciami /jt.Dz. U z 2018r poz. 
121 z pozn. zmianami) oraz art.21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 
lokatorow, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (j- t. Dz. U z 
2018 r. poz. 374 z pozniejszymi zmianami) Rada Gminy Pacanow uchwala, co nast̂ puje: 

Uchwala si§ ..Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy w latach 2018-
2022" stanowî cy zat̂ cznik do niniejszej uchwaly. 

Trac^mocUchwate Rady Gminy NrXLIV/279/13 z dnia 23 pazdziemika 2013r w 
sprawie uchwalenia ..Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy. 
w latach 2013- 2018 

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urẑ dowym Wojewodztwa Swî tokrzyskiego l 
wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od daty ogloszenia. 

§1. 

§2. 

§3. 

Wykonanie uchwafy powierza si? Wojtowi Gminy Pacanow. 

§4. 



Zat̂ cznik nr 1 do uchwaly nr//;//Z^i> /2018 
Rady Gminy Pacanow ̂  dnia 26 maja 2018 

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pacanow 

1. Wieioletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym uchwala si? 
na lata 2018-2022 

2. Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkancow gminy odbywac si? 
b?dzie poprzez rozwoj budownictwa jednorodzinnego. 

3. Mieszkaniowy Zasob Gminy Pacanow 
3.1 lokale socjalne: 

• - 3 kontenery mieszkalne w tym: 2 o pow.39,7m2,1 o pow. 53,50 m̂  
- 3 mieszkania w Biechowie w budynku bytego Osrodka Zdrowia o pow.95,8m2, 

53m2,63 m2 

3.2 pozostate lokale mieszkalne 
• lokale w budynku Szkdy w Komorowie 

- lokal 0 pow. 40 m2 
- lokal 0 pow.44 m2 

• lokale w budynku Szkdy w Wojczy 
- lokal 0 pow. 54 m2 

-budynek oficyny zabytkowej w Wojczy 
• Lokale w Osrodku Zdrowia w Pacanowie 

- lokal 0 pow.67 m2 
- lokal 0 pow.70 m2 

3.3 Wydziela si? z zasobu mieszkaniowego lokale wynajmowane na czas okreslony 

(zatrudnienia) lub zgodnie z Kart̂  Nauczyciela • 
a) W osrodku Zdrowia w Pacanowie. 
b) DIa nauczycieli i nauczycieli rencistow w budynkach szkolnych w Wojczy i 

Komorowie. 
3.4 W przypadku braku osob uprawnionych do korzystania z mieszkan 

okreslonych w pkt.3,3 wyraza si? zgod? na wynajmowanie w/w lokali na 
czas okreslony nie dtuzej niz naczas zatrudnienia osobom zatrudnionym 
w jednostkach organizacyjnych Gminy Pacanow i Wojewodztwa 
Swi?tokrzyskiego 



4. Prognoza wielkosci zasobu mieszkaniowego Gminy Pacanow 

4.1.Sprzeclaz lokali wchodẑ cych w sWad mieszkaniowego zasobu Gminy Pacanow 
odbywac si? b?dzie na zasadach okreslonych uchwalami Rady Gminy i wlasciwymi 
przepisami. 

4.2 Nie planuje si? sprzedazy lokali w 2018 roku 
4.3 Adaptacja na cele mieszkaniowe: 
Przewiduje si? dokonac adaptacji na cele mieszkaniowe (lokale socjalne) cz?sci 

budynku oficyny zabytkowej w Wojczy w miar? potrzeb. 
4.4. W latach obowî zujqcego programu nie planuje si? budowy lokali socjalnych. 

5. Spos6b i zasady zarẑ dzania lokalami i budynkami wchodẑ cymi w skfad 
mieszkaniowego zasobu gminy. 
Zarzad mieszkaniowym zasobem gminy prowadzony jest zgodnie z ustawy o gospodarce 
nieruchomosciami, oraz ustaw o wlasnosci lokali. Zarzad mieszkaniowym zasobem 
gminy wykonywany jest przez Wojta Gminy. 

6. Zrodta finansowania gospodarki mieszkaniowe] w Gminie Pacanow 

6.1 Jako uzasadnione zrodio finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych 
latach przyjmuje si? wplywy z czynszow i sprzedazy lokali oraz z budzetu Gminy 

6.2 Roczne wydatki remontowe okreslane s^w uchwale budzetowej Gminy. 
7. Zasady wynajmowania lokali wchodẑ cych w sktad mieszkaniowego zasobu 
Gminy Pacanow 
7.1).Warunki zamieszkania kwalifikuĵ ce wnioskodawc? do ubiegania si? o przydzial 
lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy: 

a/ zamieszkanie na terenie Gminy 
b/ brak wlasnego mieszkania 
c/wysokosc dochodu w gospodarstwie domowym: 

na czas nieoznaczony do 700 zl miesi?cznie na osob? 
lokalu socjalnego do 400 zl. miesi?cznie na osob? 

d/ wielodzietnosc rodziny 
el niepelnosprawnosc jednego czlonka rodziny 
f/ zamieszkanie w lokalu wymagaĵ cym oproznienia z powodu zagrozenia 

bezpieczefistwa ludzi lub mienia 
g/utrata mieszkania wskutek kl?ski zywidowej 
h/ utrata tytulu prawnego do zajmowanego lokalu 



Osoba ubiegaĵ ĉa si? o przydziat lokalu musi spetniac warunki pkt. a, b i c 
Dodatkowym kryterium ubiegania si? o przydziat mieszkania jest spetnienie jednego z 
podpunktow.d, e, f, g , h 

7.2) Umowa najmu lokalu socjalnego nie moze bye zawarta na czas dtuzszy niz 2 lata. 
8. Zasady polityki czynszowej oraz warunki obnizania czynszu 
8.1. Stawki czynszu miesi?cznego ustala Wojt Gminy Pacanow 
8.2. Miesi?czne stawki czynszu nie mogq̂  przekroczyc 3 % wartosci odtworzeniowej 
lokalu. 
8.3. Ustala si? czynniki podwyzszaĵ ce i obnizaĵ ce stawki czynszu. 

Ip kryterium Wartosc wspotczynnika 
1 Potozenie budynku - miejscowosc Pacanow +0.20 
2 Potozenie lokalu w budynku 

Poddasze -0,05 
oficyna -0,05 

3 Ogolny stan tectiniczny budynku 
a)brak kanalizacji -0,10 
b)brak instalacji wodocî owej -0,20 
cjposiadaĵ c^ instalacj? gazow^ +0,10 
d)posiadaĵ ce kanalizacj? +0,20 
e)instalacje nie wymieniane przez 30 lat -0,10 
f) z instalacja centralnego ogrzewania +0,10 

4 Lokale mieszkalne w budynkacti wybudowanych -0.15 
przed 1939 r. 

5 Gate budynki w najmie +0.50 

8.4. Czynniki podane w pkt.3( tabeli)nie dotycz^ czynszow za lokale socjalne. 
8.5. Czynsz najmu jest ptatny miesi?cznie z gory do 10 dnia miesî ca z wyĵ tkiem 
przypadkow gdy strony pisemnie ustality zmian? terminu i jego form?. 
8.6. W6jt Gminy moze na wniosek najemcy o niskich doctiodacti stosowac obnizki 
czynszu w wysokosci nie wyzszej niz 80 %. 
8.7. Obnizki takie mog^byc udzielane najemcom, ktorych sredni dochod miesi?czny na 
jednego cztonka rodziny nie przekracza 400 zt. 
8.8. W6jt Gminy okresli w drodze zarẑ dzenia szczegotowy tryb post?powania w sprawie 
udzielenia obnizek czynszu. 
9/ Analiza potrzeb oraz plan remontow i modernizacji 
Budynki licz^ po 40 lat i wi?cej diatego ich stan techniczny wymaga 
ponoszenia znacznych kosztow remontowych. 
Do zasadniczych prac remontowo - modernizacyjnych zasobow mieszkaniowych 
nalezy zaiiczyc; 
1/ W budynku oficyny zabytkowej w Wojczy 

-remont kominow z wymian^ wktadow kominowych 
-remont instalacji wodocî owo - kanalizacyjnej 



-ocieplenie i wykonanie tynku cienkowarstwowego wraz z wymian^ drzwi 
-remont instalacji elektrycznej 
-remontybiez^ce/ nieprzewidziane sytuacje naprawy wwyniku zdarzen losowych 
-remont klatki schodowej 
-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 

Wykaz potrzeb remontowych i modernizacyjnych oraz naktadow finansowych na 
utrzymanie zasobu mieszkaniowego Gminy Pacanow w latach 2018 - 2022 

Lp Nazwa budynku 2018 2019 2020 2021 2022 
Rodzaj remontu kwota kwota kwota kwota kwota 

1 Budynek oficyny zabytkowej 
w Wojczy 
-remont kominow z 
wymian^ wktadow 
kominowych 
-remont instalacji 
wodocî owo -
kanalizacyjnej 
-ocieplenie i wykonanie 
tynku cienkowarstwowego 
wraz z wymian^ drzwi 
-remont instalacji 
elektrycznej 
- remonty bieẑ ce / 
nieprzewidziane sytuacje 
naprawy wwyniku zdarzen 
losowych 
- remont klatki schodowej 
-wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej. 
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•* 
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10. Inne dziaiania zwiifzane z gospodarowaniem mieszltaniowym zasobem 
Gminy. 
Przy istniejacych zasobach nnieszkaniowych brak jest mozliwosci zamiany 

lokali/tj zapewnienia lokalu zast?pczego/na czas przeprowadzenia remontu czy 
modernizacji. Konieczne prace prowadzone s^ poprzez okresowe wyt̂ czanie cz?sci 
remontowanego lokalu z uzywania. 

P R Z E W O B N I C Z ^ C Y 
/Ra$y Gminy 


