
UCHWAŁA  Nr XIX/135/08
RADY GMINY MURÓW
z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Murów na lata 2008-2012

   Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Nr 23,poz.220, z 2002r. Nr 
62,poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, 
Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 
138, poz.974, Nr 173, poz.1218) 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. z 2005r. Nr 31, poz. 266, Nr 69, poz. 626 z 2006r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, 
poz.  657,  Nr 167,  poz.1193,  Nr 249,  poz.  1833,  Nr 128,  poz.  902)  Rada Gminy Murów 
uchwala co następuje:

§  1

Uchwala się wieloletni  program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Murów 
na lata 2008-2012.

§  2

Zasady ogólne.

1.  Program swoim zakresem obejmuje:

    1).  Prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego, gminy 
          w poszczególnych latach , z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne;
    2)  Analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego 
         budynków  i lokali, z podziałem na kolejne lata;
    3)  Planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach;
    4)  Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład 
         mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania 
         mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach
    5)  Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu;
    6)  Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, 
         Koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład 
         Mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których 
         Gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne;
    7)  Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach;
    8)  Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację 
         gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy.
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2.  Ilekroć w uchwale mowa jest o:
     1)  właścicielu – należy przez to rozumieć Gminę Murów
     2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Murów
     3) Mieszkaniowym zasobie gminy- należy przez to rozumieć lokale stanowiące własność 
         Gminy Murów .

§ 3

Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy  
w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne.

1.  W skład mieszkaniowego zasobu Gminy Murów  wchodzą lokale mieszkalne usytuowane
     w  budynkach stanowiących własność Gminy Murów oraz w  budynkach stanowiących 
     współwłasność Gminy Murów.
     Zasoby mieszkaniowe wg form własności  przedstawiają się następująco:

Forma własności Ilość budynków Ilość mieszkań
Budynki mieszkalne stanowiące w całości własność Gminy Murów         24        37
Budynki mieszkalne w których Gmina Murów jest współwłaścicielem          3          4
                                                                     Razem:         27        41
2. Zasób mieszkaniowy Gminy Murów stanowi 39 lokali mieszkalnych i 2 socjalne. 
  Lokale socjalne położone są:
 Grabczok ul. Wiejska 34   - 1 lokal o pow. użytkowej  49,50m2

 Zagwiździe ul. Łubiańska 23 – 1 lokal o pow. użytkowej 24m2

 Budynki mieszkalne położone są :

L.p. Adres budynku Liczba lokali Powierzchnia 
użytkowa w m2

1. Murów ul. Wolności 20           1        46,44
2. Murów ul. Lipowa 1           1         69,09
3. Murów ul. Lipowa 11a           1         37,30
4. Grabczok ul. Wiejska 34           3      229,63
5. Zagwiździe ul. Łubiańska 23           1        55,62
6. Zagwiździe ul. Lipowa 12           1        51,10
7. Zagwiździe ul. Leśna 1           1        42,00
8. Radomierowice ul. Wolności 30           1        72,40
9. Stare Budkowice ul. Zagwiździańska 16           6      447,59
10. Stare Budkowice ul. Oleska 22           1        57,18
11. Stare Budkowice ul. Oleska 7           1        50,50
12. Nowe Budkowice ul. Dworcowa 6           2      195,61
13. Kały ul. Opolska 68           2       90,79
14. Kały ul. Opolska 78           1       60,00
15. Dębiniec ul. Wiejska 36           2     221,90
16. Dębiniec ul. Wiejska 83           1     145,80
17. Święciny ul. Wiejska 25           1       62,00
18. Święciny ul. Wiejska 30           1       35,00
19. Święciny ul. Wiejska 23           1       87,60
20. Grabice ul. Wiejska 6           2       61,08
21. Grabice ul. Wiejska 37           1       38,70
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22. Grabice ul. Wiejska 10           1       88,33
23. Okoły ul. Wiejska 8           1       93,15
24. Okoły ul. Wiejska 3           1       48,00
25. Okoły ul. Wiejska 5           1       84,00
26. Okoły ul. Wiejska 17           1        88,00
27. Okoły ul. Wiejska 15           2        48,00

Ogółem:         39   2.606,81

2.  Średnia powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 66,84m2.

3. Prognoza wielkości mieszkaniowego zasobu Gminy w poszczególnych latach z podziałem 
na lokale mieszkalne i socjalne przedstawia się następująco:
Lata Ilość lokali mieszkalnych Ilość lokali socjalnych
2008                    39               2
2009                    32               2
2010                    31               3
2011                    30               3
2012                    30               3

W  związku  z  planowanym  wykupem  lokali  i  budynków  gminnych  przez  najemców 
mieszkaniowy zasób gminy będzie ulegał zmniejszeniu. 

4. Struktura wiekowa budynków:
       1) wybudowane przed 1945 rokiem – 80%
       2) wybudowane po 1945 roku – 20%
5. Ocena stanu technicznego budynków w zasobie gminy przedstawia się następująco:      
          
  

Stan techniczny
/ liczba budynków

Dachy Elewacje Kominy Instalacja 
elektryczna

zły     11       7     11       10
dostateczny     10       6     10          8
dobry       6     14       6         9

        Budynki  mieszkaniowe z  zasobu mieszkaniowego gminy w przeważającej  części  są 
obiektami  wybudowanymi przed 1945r.Wieloletnie eksploatowanie budynków przy braku 
wystarczających  środków  na  remonty  bieżące  i  kapitalne  wymagają  dużych  nakładów 
finansowych na remonty. 

6. stopień wyposażenia mieszkań w instalacje techniczne i urządzenia:

L.p Rodzaj instalacji i urządzenia Wielkość w %
1. Instalacja wodociągowa        86%
2. Instalacja kanalizacyjna        56%
3. Centralne ogrzewanie        53%
4. Łazienki        54%
5. w.c        54%
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§ 4

Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego 
budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata.

1.  Zły  i  dostateczny  stan  techniczny  budynków  i  lokali  w  zasobie  komunalnym  gminy, 
powoduje konieczność znacznych nakładów finansowych w zakresie remontów bieżących 
i  kapitalnych  oraz  modernizację  mających  na  celu  poprawienie  stanu  technicznego 
budynków i  lokali.  Z uwagi na ograniczone środki finansowe Gminy zmierza  się do 
sprzedaży  lokali  mieszkalnych  na  rzecz  dotychczasowych  najemców  zgodnie  
z obowiązującymi  przepisami. W budynkach, które pozostaną w zasobach komunalnych 
z  powodu  braku  zainteresowania  wykupem  w  pierwszej  kolejności  będą  realizowane 
remonty  elementów  konstrukcyjnych  tj.  dachy,  stropy,  fundamenty,  a  następnie 
modernizacja  instalacji  technicznych  oraz  elewacje  budynków  i  wymiana  okien  co 
pozwoli na poprawienie stany technicznego budynków.

2.   Plan remontów i modernizacji budynków i lokali w latach 2008-2012 w zł

Rodzaj 
remontów

   2008r. 2009r. 2010r. 2011r. 2012r.

Roboty dekarskie 17 994 16 500 20 000 21 000 11 000

Instalacje wod.-
kan.

    -   3 000   5 000   6 000 12 000

Wymiana stolarki 
okiennej

17 064     - 12 000 14 000 15 000

Roboty 
ogólnobudowlane

14 675 21 750 18 000 19 000 60 000

 Ogółem 49 733 41 250 55 000 60 000 98 000

§ 5

Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych w  kolejnych latach 2008-2012:

2008 – 2 lokale mieszkalne
2009 -  7 lokali mieszkalnych
2010 -  1 lokal mieszkalny
2011 -  1 lokal mieszkalny
2012 – 1 lokal mieszkalny

Do sprzedaży lokali stosuje się bonifikaty ustanowione przez Radę Gminy Murów odrębną 
uchwałą. Pozyskane środki ze sprzedaży lokali będzie można przeznaczyć na remonty  lokali, 
które pozostaną w zasobach komunalnych a także na tworzenie zasobów mieszkaniowych  
w szczególności lokali socjalnych W zależności od zainteresowania najemców  - sprzedaż 
lokali może w wymiarze rocznym może ulec zmianie.

4



§  6

Zasady polityki czynszowej

1. Ustala się następujące rodzaje czynszów:
        1) za lokale i budynki mieszkalne
        2) za lokale socjalne
2. Najemca oprócz czynszu jest zobowiązany do uciszania opłat niezależnych od właściciela 
    związanych z eksploatacją mieszkania tj. opłat za dostawę do lokalu energii elektrycznej, 
    wody, odbiór nieczystości stałych i płynnych.
3.  Stawkę  bazową  czynszu  miesięcznego  za  1m2 powierzchni  użytkowej  lokali  ustala  
     Wójt Gminy Murów stosownym zarządzeniem. Podwyżki czynszu mogą być dokonywane 
     przyjmując wzrost stawki wg średniorocznego wzrostu cen towarów i usług 
     konsumpcyjnych.
     
4.  Wprowadza się następujące czynniki podwyższające stawkę bazową:

     1) lokale wyposażone w wc i łazienkę  -  podwyżka 10%,
     2) centralne ogrzewanie w lokalu + etażowe - podwyżka 10%
     3) mieszkanie wyposażone w urządzenia wodno- kanalizacyjne – podwyżka 10%

5. Wprowadza się następujące czynniki obniżające stawkę bazową:
     1) mieszkanie  bez łazienki i wc – obniżka 10%
     2) brak centralnego ogrzewania – obniżka  10%
     3) mieszkanie na poddaszu – obniżka 10%

6. Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki czynszu za lokal  
    mieszkalny.

§ 7

Sposób  i  zasady  zarządzania  lokalami  i  budynkami  wchodzącymi  w  skład 
mieszkaniowego zasobu gminy.

 Lokalami i budynkami wchodzącymi w skład  mieszkaniowego zasobu zarządza Wójt 
 Gminy Murów. W latach 2008 – 2012 nie przewiduje się zmiany w  zarządzaniu 
 mieszkaniowym zasobem gminy. Nie przewiduje się w następnych latach zmian w zasadach 
 i sposobie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy.
    

§ 8

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach.
    
Gospodarka mieszkaniowa jest dotowana z budżetu gminy oraz:
1. wpływów z czynszów za  lokale mieszkalne,
2. wpływów z czynszów za lokale użytkowe.
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                                                                     § 9

Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji , 
koszty  remontów oraz  koszty  modernizacji  lokali  i  budynków wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których 
gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne;

Koszty Koszty 
bieżącej 
eksploatacji

Koszty 
remontów

Koszty 
modernizacji

Koszt 
zarządu 
nieruchomo
ściami 
wspólnymi

Wydatki 
inwestycyjne

Ogółem

2008 10 000 49 733        -      -          -   59 753
2009 13 000 41 250    25 000      -          -   79 250
2010 15 000 55 000    50 000      -          - 120 000
2011 18 000 60 000    45 000      -          - 123 000
2012 20 000 98 000    42 000      -     10 000 170 000

                                                                       § 10

Opis  innych  działań  mających  na  celu  poprawę  wykorzystania  i  racjonalizację 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

1. Planowana sprzedaż lokali w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych, które w 
    większości są wybudowane przed 1945r  i wymagają dużych nakładów finansowych na 
    remonty.
2. Racjonalne gospodarowanie środkami z budżetu gminy przeznaczonymi na utrzymanie 
    gminnego zasobu mieszkaniowego.
3. Poprawę stanu technicznego lokali mieszkalnych poprzez dokonywanie remontów i
    modernizacji.
4. Udzielanie bonifikat dla najemców lokali zgłaszających chęć wykupu mieszkania lub domu 
   za gotówkę lub na raty.

                                                                         § 11

    Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów.

                                                                        § 12

     Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
     w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Sowada
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