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UCHWAŁA NR VI/29/11
RADY GMINY W BAĆKOWICACH

z dnia 17 marca 2011 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Baćkowice. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 21 ust. 1 pkt 1i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 
2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
Cywilnego (Dz. U. z 2005 roku Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) Rada Gminy w Baćkowicach 
uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 
Baćkowice na lata 2011 - 2015 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr X/53/03 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 03 grudnia 2003 
roku. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
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Załącznik do Uchwały Nr VI/29/11
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 17 marca 2011 r.

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Baćkowice na lata 2011 - 2015. 

Rozdział 1.
Mieszkaniowy zasób gminy. 

1. Stan zasobu mieszkaniowego Gminy Baćkowice obrazuje poniższa tabela. 
 

Lp. Miejscowość Rodzaj (nazwa) budynku Nr działki zabudowanej Ilość lokali 
1. 2. 3. 4. 5. 

Budynek UG 182/26 3 
Szkoła 219/1; 217/1; 217/2; 216 4 

1. Baćkowice 

Budynek po byłym BS 552 4 
Szkoła 465; 464 1 2. Modliborzyce 

Budynek WDK 511 1 
3. Piórków - Kolonia Budynek po byłej GRN 103 1 
4. Olszownica Budynek WDK 273 1 

Szkoła 141/1 1 5. Nieskurzów Nowy 
Dom Nauczyciela 141/2 2 

6. Gołoszyce Agronomówka 221/2 1 

2. W okresie objętym programem: 
1)nie przewiduje się remontów kapitalnych zasobu mieszkaniowego gminy, 
2)nie przewiduje się sprzedaży lokali mieszkalnych zasobu mieszkaniowego 

Rozdział 2.
Zasady polityki czynszowej i źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej. 

1. Zakłada się stały wzrost wysokości czynszu w latach obowiązywania programu, do 
maksymalnej stawki jaka dopuszcza ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 roku 
Nr 31, poz. 266 z późn. zm.). 

2. Zmiana wysokości stawek czynszu będzie dokonywana regularnie raz w roku. 
3. Stawka czynszu na lokale socjalne nie może przekraczać połowy stawki najniższego 

czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym. 
4. Lokale mieszkalne będące mieszkaniowym zasobem gminy mogą być wykorzystywane 

jako lokale socjalne, jeżeli odpowiadają warunkom określonym w ustawie. 
5. Finansowanie gospodarki mieszkaniowej pochodzić będzie ze środków wydzielonych na 

ten cel w budżecie gminy w danym roku. 
6. Czynniki dodatkowe wpływające na poziom czynszu. 

 
Czynniki podwyższające
poziom czynszu 

% podwyżki w stosunku 
do
stawki bazowej 

Czynniki obniżające
poziom czynszu 

Z obniżki
w stosunku do
stawki bazowej 
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Wyposażenie. lokalu w inst. 
wodno - kanalizacyjną 

20 Mieszkania z kuchnią 
bez bezpośredniego oświetlenia 
naturalnego 

10 

Wyposażenie lokalu w inst. 
centralnego ogrzewania 

20 Mieszkanie na poddaszu 20 

Wyposażenie lokalu w WC 
i łazienkę 

20 Mieszkanie bez instalacji 
wodociągowej, wspólne 
użytkowanie WC, łazienki 
lub kuchni. 

20 

Suma czynników 
podwyższających 

60 Suma czynników 
obniżających 

50 

Rozdział 3.
Zasady zarządzania budynkami tworzącymi mieszkaniowy zasób gminy. 

1. Zarząd mieszkaniowym zasobem gminy powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice. 
2. Lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Baćkowice będą wynajmowane 

zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 roku Nr 31, poz. 
266 z późn. zm.). 
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Uzasadnienie
Konieczność opracowania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem gminy nakłada art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 31, poz. 266 z późn. zm.). 

Program ma na celu określenie racjonalnych działań w zakresie gospodarowania gminnym 
zasobem mieszkaniowym, jego poprawy, rozwoju i zasad jego finansowania. 


