
UCHWALA NR XXIX/171/18 
RADY GMINY REGNÓW 

z dnia 25 stycznia 2018 r. 

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
gminy Regnów w latach 2018 - 2022 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin
nym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232; z 2018 r. poz. 130) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy 
z dnia 21 czerwca 200 I r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego (Dz.U z 2016 r. poz. 1610; z 2017 r. poz. 1442 i 1529) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 
2018 -2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Regnów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
\\'ojewództwa Łódzkiego. 

Przewodniczący Rady 

$Pri. 
Kazimierz Tkaczyk 
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Załącznik do Uchwały Nr XXIX/171/18 

Rady Gminy Regnów 

z dnia 25 stycznia 2018 r. 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. I Uchwała niniejsza ustala wieloletni plan gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
l<.egnów zwany w dalszej części uchwały „Programem" na lata 2018-2022. 

2. Ilekroć w dalszej części uchwały mowa jest o „zasobie" należy przez to rozumieć 

Mieszkaniowy Zasób Gminy Regnów. 

Rozdział 2. 
Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy w latach 

2018-2022 

§ 2. Mieszkaniowy Zasób Gminy Regnów obejmuje lokale mieszkalne w budynkach stanowiących 
własność Gminy: 

1) w budynku ośrodka zdrowia w Regnowie-dwa lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 
użytkowej 85,14 m2; 

2) w budynku „agronomówki" dwa lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 82,30m2. 

§ 3. Stan techniczny zasobu przedstawia się następująco: 

I l trzy lokale wyposażone są w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną i centralne ogrzewanie 
zasilane z własnych źródeł; 

2) jeden lokal wyposażony jest w energię elektryczną oraz instalację wodociągową. 

Rozdział 3. 

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

§ 4. Budynki, w których zlokalizowane są lokale mieszkalne znajdują się w dobrym stanie 
technicznym. Oprócz drobnych napraw wynikających z długoletniego użytkowania nie wymagają 
gruntownego remontu. 

Rozdział 4. 

Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach 

§ 5. W latach 2018 do 2022 nie przewidywana jest sprzedaż lokali mieszkalnych wchodzących 
skład zasobu gminy. 

Rozdział 5. 
Zasady polityki czynszowej i warunki obniżania czynszu 

§ 6. Ustala się obowiązujące na terenie Gminy Regnów zasady polityki czynszowej w stosunku do 
mieszkaniowego zasobu Gminy. 

§ 7. Ustala się następujące rodzaje czynszów: 

1) za lokale mieszkalne; 

2) za lokale socjalne . 
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§ 8. I. Stawki czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących zasób 
mieszkaniowy Gminy Regnów ustala w drodze zarządzenia Wójta Gminy Regnów. 

2. Czynsze za lokale mieszkalne i socjalne opłacają najemcy lokali stanowiących zasób Gminy 
Regnów, według stawki naliczonej za I m2 powierzchni użytkowej , z uwzględnieniem czynników 
obniżających wartość użytkową lokalu. 

3. Wójt Gminy Regnów ustala stawkę bazową maksymalną za lm2 powierzchni użytkowej 
w stosunku do lokali o pełnym standardzie wyposażonych w centralne ogrzewanie, instalację wodną 
i kanalizacyjną. 

4. Dla lokali o niższym standardzie w stosunku do lokali wymienionych w ust. 3, obowiązują 
obniżone stawki czynszu proporcjonalnie do występujących czynników obniżających stawkę bazową 
maksymalną. 

§ 9. 1. Ustala się czynniki obniżające stawkę bazową czynszu biorąc pod uwagę wyposażenie 
lokalu i jego położenie : 

I ) dla lokali, które nie posiadają centralnego ogrzewania obniża się stawkę bazową o 10%; 

2) dla lokali z instalacją wodną bez łazienki , instalacji kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, 
obniża się stawkę bazową o 57%; 

3) dla lokali położonych poza miejscowością Regnów obniża się stawkę bazową o 5%. 

2. Czynniki obniżające stawki czynszu nie dotyczą czynszu za lokale socjalne. 

§ 10. Podwyższenie czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych może być 
dokonywane przez Wójta Gminy tylko jeden raz w roku. 

§ 11. Uznaje się za niezbędny wzrost stawek czynszu o 2% w każdym kolejnym roku 
obowiązywania Programu oraz przeznaczanie uzyskanych z tego tytułu przychodów na techniczne 
utrzymanie zasobów mieszkaniowych. 

§ 12. Stawka czynszu za lokal socjalny będzie wynosiła połowę stawki najniższego czynszu 
w gminnym zasobie mieszkaniowym. 

Rozdział 6. 
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 

§ 13. Budynkami i lokalami komunalnymi zarządza Wójt Gminy Regnów. 

§ 14. Umowy z najemcami zawiera Wójt Gminy Regnów. 

§ 15. Bieżący nadzór i utrzymanie w należytym stanie technicznym nieruchomości oraz urządzeń 
komunalnych będących w ich wyposażeniu sprawuje Wójt Gminy Regnów. 

§ 16. Do roku 2022 nie przewiduje się innego sposobu zarządzania zasobami lokalowymi. 

Rozdział 7. 

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach 

§ 17. Źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej Gminy są: 

1) wpływy z czynszów za najem lokali mieszkalnych i socjalnych; 

:?. ) ś rodki pochodzące z budżetu Gminy. 
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Rozdział 8. 

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 

§ 18. Przewidywane koszty bieżącej eksploatacji w latach 2018 -2022 będą się kształtować od 
6000,00 złotych do 7000,00 złotych w każdym roku obowiązywania Programu. Kosztów remontów 
nie uwzględniono , ponieważ nie są planowane w tych latach. 

Rozdział 9. 

Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy. 

§ 19. I. Stopniowa realizacja i urealnienie opłat czynszu za lokale mieszkalne. 

2. Racjonalne gospodarowanie środkami opłat z budżetu Gminy, przeznaczonymi na utrzymanie 
gminnego zasobu mieszkaniowego i poprawa stanu technicznego budynków. 

PI.l-;.;J> ' I t RADY 

l/f uJ:P;f r. ~czyk 

·, I 2 : S53-903B-4A24-B955-2429CF2B5385. Podpisany Strona 3 


