
UCHWAŁA Nr 386/XXVI/2009 

RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE 

z dnia 24 kwietnia 2009 r. 

w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Radzymin na lata 2009 - 2014. 

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 31 poz. 266 z 

póŝniejszymi zmianami) i art. 18. ust. 2, pkt 15 i art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņ-

dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi zmianami) oraz § 26 ust. 1 

Statutu Gminy Radzymin, Rada Miejska uchwala co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się Program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Radzymin na lata 2009-

2014 stanowiņcy załņcznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina. 

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 

mgr Cezary Wnuk 

 

 

Załņcznik nr 1 

do uchwały nr 386/XXVI/2009 

Rady Miejskiej w Radzyminie 

z dnia 24 kwietnia 2009r. 

 

Program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Radzymin w latach 2009 - 2014 

 

Zasady ogólne 

§ 1. 

Program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy ustala zasady tworzenia warunków zaspokaja-

nia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorzņdowej, zapewniania lokali socjalnych , lokali zamiennych a 

takşe zasady zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach. Program 

ustala ponadto zadania w zakresie remontów, zasady sprzedaşy lokali mieszkalnych, politykę czynszowņ, 

sposoby i zasady zarzņdzania lokalami, ŝródła finansowania gospodarki mieszkaniowej mieszkaniowego 

zasobu Gminy. 

§ 2. 

W skład mieszkaniowego zasobu gminy wchodzi ogół lokali mieszkalnych będņcych własnościņ Gminy 

Radzymin (dalej zwanņ Gminņ) połoşonych w budynkach mieszkalnych stanowiņcych własnośń Gminy i w 

znajdujņcych się w budynkach wspólnot mieszkaniowych stanowiņcych współwłasnośń z Gminņ oraz lokale 

mieszkalne połoşone w budynkach będņcych w samoistnym posiadaniu Gminy. 

Stan oraz prognoza wielkości zasobu mieszkaniowego Gminy 

§ 3. 

Mieszkaniowy zasób Gminy składa się z: 

1) 63 lokali mieszkalnych o powierzchni uşytkowej 1929,17m2 połoşonych w budynkach będņcych własno-

ściņ Gminy i administrowanych przez Gminę, 

2) 5 lokali mieszkalnych o powierzchni uşytkowej 273,50m2 połoşonych w budynkach będņcych własnościņ 

Gminy i administrowanych Dyrekcje Szkół Gminnych w Radzyminie, 

3) 31 lokali mieszkalnych o powierzchni uşytkowej 1209,37m2, będņcych własnościņ Gminy, połoşone w 

budynkach stanowiņcych współwłasnośń Gminy i administrowanych przez Zarzņdy Wspólnot Mieszka-

niowych, 



4) 34 lokali mieszkalnych o powierzchni uşytkowej 1107,40m2 połoşonych w budynkach będņcych w samo-

istnym posiadaniu Gminy i przez niņ administrowanych. 

Szczegółowy wykaz mieszkaniowego zasobu Gminy zawiera załņcznik nr 1 do niniejszego Programu Go-

spodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy. 

§ 4. 

Zapotrzebowanie na lokale komunalne oparte na podstawie wniosków złoşonych przez mieszkańców Gmi-

ny wynosi na dzień 2 kwietnia 2009r.: 

1) 250 lokali mieszkalnych z przeznaczeniem do odpłatnego uşywania dla gospodarstw domowych o ni-

skich dochodach, 

2) 5 lokali socjalnych na mocy wyroków sņdowych orzekajņcych eksmisję. 

§ 5. 

1. Mieszkaniowy zasób Gminy w latach 2009-2014 pozostawał będzie na niezmienionym poziomie. 

2. Planuje się, şe zaspokojenie potrzeb osób oczekujņcych na mieszkania komunalne nastņpi poprzez dzia-

łania Gminy majņce na celu zwolnienie części lokali komunalnych zajmowanych przez mieszkańców któ-

rzy sņ zainteresowani poprawņ swojego standardu mieszkaniowego oraz ich warunki materialne pozwa-

lajņ na zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych w inny sposób bez korzystania z mieszkaniowego 

zasobu Gminy. Wynika to z wielkości zasobu mieszkaniowego Gminy oraz struktury własnościowej loka-

li mieszkalnych w całej Gminie. 

§ 6. 

Do działań inicjujņcych zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorzņdowej naleşy zaliczyń: 

1) budowę przez Gminę budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy współudziale finansowym przy-

szłych najemców lokali mieszkalnych, 

2) zapewnienie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w planie ogólnym zagospodarowania prze-

strzennego, 

3) wyznaczanie oraz sprzedaş działek budowlanych pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne, 

4) kontynuowanie prac w zakresie uzbrojenia terenów i działek budowlanych w podstawowņ infrastrukturę 

tj. sień wodociņgowņ , kanalizacyjnņ i drogi, 

5) stwarzanie dogodnych warunków nabywania gruntów budowlanych, 

6) wspieranie inwestorów zainteresowanych budowņ budynków wielorodzinnych na terenie gminy. 

§ 7. 

Lokale zamienne, socjalne oraz dla rodzin o niskich dochodach będņ przez Gminę dostarczane na zasadach 

i wypadkach przewidzianych w ustawie z dnia 21 czerwca o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym za-

sobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 31 poz. 266 z póŝniejszymi 

zmianami zwanņ dalej Ustawņ) sukcesywnie w miarę realizacji rozwoju budownictwa mieszkaniowego 

wspólnoty samorzņdowej. 

Stan techniczny oraz założenia remontów i modernizacji mieszkaniowego zasobu Gminy 

§ 8. 

Budynki - lokale mieszkalne, wchodzņce w mieszkaniowy zasób Gminy, ze względu na okres uşytkowania 

sņ znacznie wyeksploatowane oraz w większości posiadajņ niski standard wyposaşenia technicznego. 

§ 9. 

Zakłada się, şe nakłady na eksploatację, remonty oraz modernizację mieszkaniowego zasobu Gminy w la-

tach 2009-2014 kształtowań się będņ rocznie na poziomie wysokości wpływów za czynsze lokali mieszkal-

nych w danym roku kalendarzowym. 

§ 10. 

Szczegółowy plan rzeczowo-finansowy remontów i modernizacji budynków będņcych w posiadaniu oraz 

będņcych własnościņ Gminy sporzņdzany będzie corocznie przez zarzņdcę i przedstawiany Burmistrzowi do 

zatwierdzenia. 



§ 11. 

Szczegółowy plan rzeczowo - finansowy remontów i modernizacji budynku będņcych współwłasnościņ 

Gminy i wspólnoty mieszkaniowej sporzņdzany będzie corocznie w formie uchwały Wspólnoty Mieszka-

niowej przy udziale pełnomocnika Gminy. 

Sprzedaż lokali 

§ 12. 

Zakłada się kontynuację sprzedaşy lokali będņcych własnościņ Gminy na warunkach i zasadach określo-

nych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. Nr 85, poz. 388 z póŝn. zmianami), w 

ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115, poz. 741 z póŝn. zmiana-

mi) oraz stosownej uchwały Rady Miejskiej. 

§ 13. 

1. Lokale mieszkalne stanowiņce własnośń Gminy połoşone w budynku wspólnoty mieszkaniowej Stary 

Rynek 23 oraz lokal połoşony w budynku przy ul. Weteranów 76 będņ sprzedawane w pierwszej kolejno-

ści , aş do całkowitego zbycia lokali mieszkalnych w tych nieruchomościach. 

2. Lokale mieszkalne stanowiņce własnośń Gminy połoşone w budynku administrowanym przez wspólnotę 

mieszkaniowņ Ogrodowa 6B przeznaczone będņ na wynajem. 

§ 14. 

Sprzedaş lokali mieszkalnych będņcych własnościņ Gminy realizowana jest na wniosek najemcy i wymaga 

podjęcia stosownej uchwały Rady Miejskiej. 

Ustalanie wysokości czynszu oraz zasady polityki czynszowej 

§ 15. 

1. W zasobach mieszkaniowych Gminy bazowa wysokośń czynszu ustalana jest przez Burmistrza Miasta. 

2. Przez powierzchnię uşytkowņ lokalu mieszkalnego w rozumieniu obowiņzujņcych przepisów uwaşa się 

powierzchnie wszystkich pomieszczeń w tym lokalu bez względu na ich przeznaczenie i sposób uşytko-

wania tj. pokoi, kuchni, spişarni, przedpokoi, alków, hali, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń 

słuşņcych mieszkalnym i gospodarczym potrzebom najemcy. 

3. Nie uwaşa się za powierzchnię uşytkowņ lokalu mieszkalnego powierzchni balkonów, tarasów, loggii, 

antresol, szaf i schowków w ścianach pralni, suszarni, strychów, piwnic, komórek gospodarczych. 

4. Wielkośń powierzchni uşytkowej lokalu ustala się, przy zawarciu umowy najmu, na podstawie obmiaru 

w świetle wyprawionych przegród pionowych (ścian) przy zachowaniu innych zasad obmiaru po-

wierzchni budynku określonych we właściwej Polskiej Normie. 

§ 16. 

1. Zróşnicowanie stawek czynszu za 1m2 powierzchni lokalu mieszkalnego w zaleşności od czynników 

podwyşszajņcych i obnişajņcych jego wartośń uşytkowņ określa załņcznik nr 2 do niniejszego Programu 

Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy. 

2. Czynsz w lokalach mieszkalnych będņcych własnościņ Gminy połoşonych w budynkach będņcych 

współwłasnościņ Gminy i wspólnoty mieszkaniowej nie moşe byń nişszy niş wysokośń opłaty eksploata-

cyjnej i opłaty na fundusz remontowy ustalony w drodze uchwały przez zebranie właścicieli danej 

wspólnoty. 

§ 17. 

Podstawowym kryterium ustalania wysokości czynszu w zasobach mieszkaniowych Gminy wymienionych 

w § 3 w latach 2009 - 2014 jest osiņgnięcie na koniec roku 2014 czynszu w wysokości 3 procent wartości 

odtworzeniowej lokalu co zapewniń ma samowystarczalnośń finansowania remontów w lokalach mieszkal-

nych. 

§ 18. 

Podwyşszanie czynszu moşe nastņpiń po wypowiedzeniu jego dotychczasowej wysokości, dokonanym w 

terminie wypowiedzenia zgodnym z ustawņ, na koniec miesiņca kalendarzowego. 

§ 19. 



1. W stosunkach najmu oprócz czynszu wynajmujņcy moşe pobierań jedynie opłaty niezaleşne od właści-

ciela, a w wypadku innych tytułów prawnych, uprawniajņcych do uşywania lokalu, oprócz opłat za uşy-

wanie lokali , wynajmujņcy moşe pobierań opłaty niezaleşne od właściciela o ile korzystajņcy z lokalu nie 

ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcņ mediów lub dostawcņ usług. 

2. Przez opłaty niezaleşne od właściciela naleşy rozumień opłaty za dostawy do lokalu energii,, ciepła, gazu, 

wody oraz odbiór nieczystości stałych i płynnych. 

§ 20. 

Podwyşszanie czynszu lub innych opłat za uşywanie lokalu, z wyjņtkiem opłat niezaleşnych, nie moşe byń 

dokonywana częściej niş co 6 miesięcy.  

§ 21. 

Stawka czynszu za lokal socjalny wynosi połowę stawki najnişszego czynszu obowiņzujņcego w gminnym 

zasobie mieszkaniowym. 

Zasady zarządzania lokalami oraz budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

§ 22. 

1. Zarzņd lokalami i budynkami wchodzņcymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy wymienionych w 

§ 3 pkt 1 i 4 sprawował będzie Urzņd Miasta i Gminy Radzymin na dotychczasowych zasadach oraz za-

sadach zawartych w niniejszej uchwale. 

2. Zarzņd lokalami i budynkami wchodzņcymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy wymienionych w § 3 

pkt 2 sprawowały będņ nadal właściwe Dyrekcje Szkół Gminnych w Radzyminie na dotychczasowych 

zasadach oraz zasadach zawartych w niniejszej uchwale. 

3. Zarzņd lokalami wchodzņcymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy wymienionych w § 3 pkt 3, to jest 

w wspólnotach mieszkaniowych, sprawował będzie Urzņd Miasta i Gminy Radzymin na dotychczaso-

wych zasadach oraz zasadach zawartych w niniejszej uchwale, a zarzņd budynkami, w których znajdujņ 

się te lokale będņ sprawowały właściwe Zarzņdy Wspólnot Mieszkaniowych. 

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej, wydatki na pokrycie kosztów utrzymania budynków i 

lokali 

§ 23. 

1. Ŝródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2009-2014 będņ: 

1) środki z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w formie kredytów, 

2) kredyty na remonty i budowę budynków mieszkalnych, 

3) środki z dochodów własnych zabezpieczone w uchwale budşetowej, 

4) wpływy z opłat za lokale mieszkalne i uşytkowe, 

5) nakłady ponoszone przez przyszłych najemców lokali mieszkalnych, 

6) dochody ze sprzedaşy lokali mieszkalnych. 

2. Zapotrzebowanie na środki oraz wielkośń tych środków z poszczególnych ŝródeł finansowania określņ 

odrębne uchwały. 

 

Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 

mgr Cezary Wnuk 

 

 

Załņcznik nr 1 

 

MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY RADZYMIN 

 

Adres lokalu Ilośń lokali Ilośń m2 

Lokale mieszkalne w budynkach będņcych własnościņ Gminy 

Cegielnia 7/Jana Pawła II 191 

Pagórkowa 17 

2 

3 

128,09 

58,04 



Pagórkowa 17 A 

Konstytucji 3-go Maja 19 

Ogrodowa 2, 2 A 

Polna 2 

Polna 2 A 

Polna 19 

Stary Rynek 7 

Strzelców Wileńskich 10 

Traugutta 3 

Jana Pawła II 10 A 

Zduńska 24 

Wiejska 3  

2 

1 

16 

3 

2 

3 

4 

1 

8 

1 

13 

4 

63 

67,00 

49,92 

376,00 

88,65 

67,50 

155,88 

114,50 

82,00 

221,60 

69,79 

359,05 

91,15 

1929,17 

Lokale mieszkalne w budynkach będņcych własnościņ Gminy i administrowane przez Dyrekcję Szkół 

SP nr 2 w Słupnie ul. Szkolna 3 

Zesp. Szk.-Przed. Ciemne Ciemne 113 

Budynek starej szkoły w Łosiu 

 05-255 Załubice Stare (bud. starej szkoły) 

Sp nr 1 w Słupnie Al. Jana Pawła II 14 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

58,00 

55,50 

68,00 

66,00 

26,00 

273,50 

Lokale mieszkalne w budynkach będņcych w posiadaniu Gminy 

Norwida 33 A 

Traugutta 1 

Weteranów 1, 1A 

6 

17 

11 

34 

152,97 

643,70 

310,73 

1107,40 

Lokale mieszkalne Gminne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 

i administrowane przez Wspólnoty Mieszkaniowe 

Stary Rynek 23 

Weteranów 76 m6 

Ogrodowa 6B 

2 

1 

28 

31 

69,88 

51,48 

1088,01 

1209,37 

Razem 133 4519,44 

Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 

mgr Cezary Wnuk 

 

 

Załņcznik nr 2 

 

ZRÓŞNICOWANIE STAWEK CZYNSZU LOKALI MIESZKALNYCH W ZALEŞNOŚCI OD CZYNNIKÓW 

PODWYŞSZAJŅCYCH LUB OBNIŞAJŅCYCH JEGO WARTOŚŃ UŞYTKOWŅ 

 

 Baza  

w % 

Strefa w mieś. Usytuow. budynku Stan techniczny 

budynku 

centr. peryf. korzystny/1 niekorzystny/2 ponad  

przec./3 

ponişej 

przec./4 

1. Mieszkanie o współczesnym 

standardzie z c.o. 

100 +10 

 

-10 +10 -10 +10 -10 

2. Wszystkie urzņdzenia bez c.o. 90 +10 -10 +10 -10 +10 -10 

3. Z łazienkņ i w.c. bez c.o. i gazu 80 +10 -10 +10 -10 +10 -10 

4. Tylko z w.c. lub łazienkņ 70 +10 -10 +10 -10 +10 -10 

5. Tylko z instal. wod.- kan. 60 +10 -10 +10 -10 +10 -10 

6. Bez instal. wod.- kan. 35 +10 -10 +10 -10 +10 -10 

 

/1. korzystne usytuowanie budynku np. cicha ulica, zieleń 



/2. niekorzystne usytuowanie budynku, brak w otoczeniu zieleni 

/3. budynki zadbane, o wysokim standardzie pierwotnym 

/4. budynki o duşym stopniu zniszczenia, nie remontowane 

 

Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 

mgr Cezary Wnuk 

 

 

 


