
UCHWAŁA NR…….…… 

RADY GMINY KOŃSKOWOLA 

 

z dnia…………………… 

 

 

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem 

Gminy Końskowola na lata 2022-2027 

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 

z 2021 r. poz. 1372 z późn .zm. ) 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 (t. j. Dz. 

U. z 2020 poz. 611 z późn. zm.) – Rada Gminy Końskowola uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Uchwala się Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 

Końskowola na lata 2022-2027, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Końskowola. 

 

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

Województwa Lubelskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały Nr ………………….. 

Rady Gminy Końskowola  

z dnia ……………… 2022 r. 

 

 

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Końskowola 

 na lata 2022-2027 

 

Rozdział 1 

Wprowadzenie 

 

Opracowanie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 

Końskowola jest realizacją obowiązku , który nałożyła ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie 

praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U z 2020 r. 

poz. 611 z późn. zm.)). Tworzenie warunków zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców 

gminy, zgodnie z art. .4 ust.1 wymienionej wyżej ustawy, należy do zadań własnych gminy. Głównym 

celem programu jest określenie podstawowych założeń i wytycznych działania Gminy Końskowola 

zabezpieczających racjonalne gospodarowanie posiadanym zasobem mieszkaniowym. 

 

Rozdział 2 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 1.Uchwała niniejsza określa Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem 

Gminy Końskowola na lata 2022- 2027. 

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o : 

1) programie – należy przez to rozumieć Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym 

Zasobem Gminy Końskowola na lata 2022-2027, określony w niniejszej uchwale; 

2)  mieszkaniowym zasobie gminy – należy przez to rozumieć lokale mieszkalne i socjalne 

stanowiące własność Gminy Końskowola; 

3) ustawie o ochronie praw lokatorów – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 

2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu 

cywilnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.). 

3. Program określa podstawowe kierunki działania Gminy Końskowola w gospodarowaniu 

mieszkaniowym zasobem gminy. 

 

 

Rozdział 3 

Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy 

Końskowola w latach 2022 -2027 

 

§ 2.1. Mieszkaniowy zasób gminy tworzą : 

1) lokale mieszkalne  

2) lokale socjalne 

położone w budynkach stanowiących własność Gminy Końskowola. 

2. Wielkość zasobu mieszkaniowego, jego stan techniczny oraz położenie przedstawia się następująco: 

 

Lp 
Położenie – adres 

budynku  
Nr budynku 

Ilość 

mieszkań 

Łączna 

powierzchnia 

użytkowa (m2) 

Lokale mieszkalne 

1 Rudy 76,76A 2 90,00 

2 Chrząchów szkoła 11a 3 146,10 

3 Skowieszyn 45 4 210,56 

4 Stary Pożóg szkoła 57E 2 102,00 

5 Stary Pożóg 73A 1 60,00 



6 Las Stocki 75 2 79,42 

 Razem  15  

Lokale socjalne 

1 Skowieszyn 45 6 203,19 

2 Stary Pożóg 57d 9 362,1 

 Razem  15  

 

3. Prognozuje się, że wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy w latach obowiązywania niniejszego 

Programu będzie ulegał zmianom poprzez: 

1) zbycie lokali; 

2) zmianę statusu lokali mieszkalnych; 

3) wyłączenie lokali z zasobu ze względu na stan techniczny;  

4) wyłączenie lokali z zasobu ze względu na włączenie do powierzchni edukacyjnej szkoły; 

5) połączenie lub podział istniejących lokali; 

6) adaptację lub rozbudowę istniejących budynków. 

 

4. Przyjmuje się prognozę wielkości zasobu mieszkalnego w latach: 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Liczba lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu  
30 29 29 29 29 29 

 

5. Przyjmuje się kategorie stanu technicznego budynków: 

–  bardzo dobry – budynek w najbliższych 5 latach nie wymaga napraw;  

–  dobry – budynek wymaga jedynie bieżących napraw i konserwacji; 

–  średni – elementy konstrukcyjne w dobrym stanie, naprawy wymagają pozostałe elementy (okna, 

elewacje, instalacje, konserwacje pokrycia dachowego); 

–  zły – elementy konstrukcyjne i inne elementy budynku wymagają naprawy lub wymiany. 

 

6. Przyjmuje się prognozę stanu technicznego budynków w latach: 

 

Lp 
Położenie 

budynku  

Stan techniczny 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Lokale mieszkalne 

1 Rudy dobry dobry dobry dobry dobry dobry 

2 Chrząchów bardzo dobry  bardzo dobry  bardzo dobry  bardzo dobry  bardzo dobry  bardzo dobry  

3 Skowieszyn bardzo dobry  bardzo dobry  bardzo dobry  bardzo dobry  bardzo dobry  bardzo dobry  

4 Stary Pożóg dobry dobry dobry dobry dobry dobry 

5 Stary Pożóg dobry dobry dobry dobry dobry dobry 

6 Las Stocki dobry dobry dobry dobry dobry dobry 

        

Lokale socjalne 

1 Skowieszyn bardzo dobry  bardzo dobry  bardzo dobry  bardzo dobry  bardzo dobry  bardzo dobry  

2 Stary Pożóg bardzo dobry  bardzo dobry  bardzo dobry  bardzo dobry  bardzo dobry  bardzo dobry  

 

 

Rozdział 4. 

Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego 

budynków i lokali z podziałem na kolejne lata. 

 

§ 3.1. W latach 2022-2027 w zasobie mieszkaniowym gminy prowadzone będą głównie 

przeglądy roczne i pięcioletnie, naprawy i remonty bieżące pozwalające na utrzymaniu zasobu 

w odpowiednim stanie technicznym. 



2. Zwiększenie zakresu prac o remonty kapitalne uzależnione będzie od posiadanych środków 

finansowych w budżecie gminy. 

3. Prace remontowe będą finansowane z wpływów czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe oraz 

ze środków budżetu gminy i środków pozabudżetowych. 

4. Zakres prac remontowych przedstawia się następująco: 

 

 

Lp. 
Położenie 

budynku  

Remonty  

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Lokale mieszkalne 

1 
Rudy 76-

76A 

wykonanie 

izolacji i opaski 

wokół budynku 

 

wymiana 

stolarki 

okiennej i 

drzwiowej 

   

2 
Chrząchów 

11A 

malowanie 

klatki 

schodowej 

     

3 
Skowieszyn 

45 
 

malowanie 

klatki 

schodowej 

    

4 
Stary 

Pożóg 57E 
      

5 
Stary 

Pożóg 73A 

wymiana 

stolarki 

drzwiowej, 

remont 

schodów 

wejściowych do 

budynku  

opaska wokół 

budynku 
 

wykonanie 

łazienki, wymian 

drzwi 

wewnętrznych  

wymiana 

instalacji 

elektrycznej 

 

6 
Las Stocki 

75 

założenie 

drzwiczek lub 

zamurowanie 

otworu pod 

schodami 

naprawa 

elewacji na 

całości 

budynku wraz 

z malowaniem 

elewacji 

naprawa opaski 

wokół budynku 

i kostki przy 

wejściu do 

budynku 

wymiana płytek 

terakotowych na 

schodach i przy 

wejściu do 

budynku 

  

        

Lokale socjalne 

1 
Skowieszyn 

45 
      

2 
Stary 

Pożóg 57 D 

wykonanie 

instalacji 

odgromowej 

naprawa 

elewacji i 

malowanie 

naprawa cokołu 

wokół budynku 

i schodów 

wejściowych 

do budynku 

malowanie klatki 

schodowej i 

korytarzy 
  

 

 

 

Rozdział 5 

Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych w latach 2022 - 2027 

 

§ 4.1. Wieloletnia polityka gminy w zakresie wielkości zasobu mieszkaniowego sprowadza się 

do utrzymania i administrowania lokalami socjalnymi i lokalami mieszkalnymi. 

2.  W sytuacji przeznaczenia lokali do sprzedaży, sprzedaż prowadzona będzie w oparciu 

o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 

z 2021 poz. 1899 z późn. zm.) na rzecz dotychczasowych najemców oraz zasad określonych 

odrębnymi uchwałami Rady Gminy Końskowola. 

3. Przyjmuje się prognozę sprzedaży lokali z zasobu mieszkalnego w latach: 

 



 

Rok sprzedaży 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Liczba mieszkań 0 0 0 0 0 0 

 

 

Rozdział 6 

Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżenia czynszu 

 

§ 5.1. Podstawą polityki czynszowej jest ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw 

lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 

611 z późn. zm.). 

2. Polityka czynszowa winna być prowadzona w sposób zapewniający utrzymanie istniejącego zasobu 

mieszkaniowego w odpowiednim stanie technicznym, zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie 

urządzeń i instalacji technicznych. 

3. Ustala się następujące rodzaje czynszów:  

1) za lokale mieszkalne; 

2) za lokale socjalne. 

4. Wysokość stawki podstawowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych ustala 

Wójt Gminy Końskowola w drodze zarządzenia.  

5. Ustala się następujące czynniki obniżające wartość podstawowej stawki czynszu:  

- mieszkanie bez instalacji wodnej       5 % 

- mieszkanie bez instalacji kanalizacyjnej      5 % 

- średni stan techniczny budynku       5 % 

- zły stan techniczny budynku     10 % 

 

6. Ustala się następujące czynniki podwyższające wartość podstawowej stawki czynszu:  

- lokale wyposażone w łazienkę     10 % 

- lokale  wyposażony w gaz przewodowy    10 % 

- lokal wyposażony w instalację wodociągową   10 % 

- lokal wyposażony w instalacje kanalizacyjną   10 %  

- bardzo dobry stan techniczny budynku    20 % 

  

7 Czynniki podwyższające lub obniżające wartość użytkową lokalu nie dotyczą czynszu za lokale 

socjalne. 

9. Stawka podstawowa czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego stanowi 50 % 

stawki podstawowej za lokal mieszkalny.  

 

 

Rozdział 7 

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarzadzania mieszkaniowym zasobem 

gminy w kolejnych latach 

 

§ 6.1. Zarządzanie budynkami i lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy 

wykonywane jest przez Wójta Gminy Końskowola . 

2. Lokalami znajdującymi się w budynkach szkół zarządzają Dyrektorzy tych Szkół w związku z  

oddaniem im zabudowanych nieruchomości w trwały zarząd. 

3. W okresie 2022-2027 nie przewiduje się zmian w tym zakresie. 

 

 

Rozdział 8 

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2022 - 2027 

 



§ 7.1. Koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego, w tym koszty bieżącej eksploatacji i koszty 

niezbędnych remontów będą pokrywane z: 

1) wpływów z czynszów za lokale mieszkalne, 

2) środków budżetu gminy. 

2. Na zadania remontowo- modernizacyjne przewiduje się zaangażowanie następujących funduszy: 

1) budżet gminy, 

2) środki unijne, 

3) innych źródeł finansowania przewidzianych przepisami prawa. 

 

 

Rozdział 9 

Wysokość kosztów i wydatków na utrzymanie zasobu mieszkaniowego w latach 2022-2027 

 

§ 8.1. Prognoza kosztów w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty 

remontów praz koszty modernizacji lokali budynków wschodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

gminy (w tys. 4 złotych): 

 

Zakres wydatków 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Koszty bieżącej eksploatacji 4 4 4 4 4 4 

Koszty remontów 30 30 30 30 30 30 

Koszty modernizacji 20 20 20 20 20 20 

Koszty inwestycyjne 0 0 0 0 0 0 

 

 

Rozdział 10 

Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy 

 

§ 9.1. W celu poprawy wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Końskowola zostaną podjęte następujące działania: 

1) racjonalizacja i urealnienie opłat czynszu za lokale mieszkalne; 

2) poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych i budynków wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Końskowola poprzez wykonywanie bieżących remontów, 

które nie wymagają przydzielenia najemcom lokalu zamiennego; 

3) rozważanie możliwości adaptacji innych lokali na lokale mieszkalne; 

4) dokładna weryfikacja wniosków osób ubiegających się o mieszkania;  

5) systematyczne przeprowadzenie weryfikacji umów najmu i wypowiadanie ich najemcom, 

którzy mają zaspokojone potrzeby mieszkaniowe lub używają lokalu w sposób sprzeczny z 

umową; 

6) podjęcie działań w celu pozyskania zewnętrznych środków finansowych na budownictwo 

socjalne i mieszkaniowe. 

 


