
UCHWAŁA NR XXX/238/2021 
RADY GMINY WIDUCHOWA 

z dnia 24 sierpnia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia ,,Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 
Widuchowa na lata 2021-2030” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 611 zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 11 i poz. 1243) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Widuchowa  na 
lata 2021-2030”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 

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

 Przewodniczący Rady Gminy 
 

Dariusz  Filipiak 
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             Załącznik do Uchwały Nr XXX/238/2021 
             Rady Gminy Widuchowa 
             z dnia 24 sierpnia 2021 r. 

 
 

,,Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem  
Gminy Widuchowa na lata 2021-2030” 

 

Rozdział I. 
Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy 

w poszczególnych latach  

§ 1. 1. Zasób mieszkaniowy Gminy, który zostanie w latach 2021 – 2030 otrzymany, stanowią: 
37 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 2019,72 m2, w tym 5 lokali socjalnych 
o łącznej powierzchni 236,56m2: 

1) Widuchowa - 18 lokali, w tym 3 socjalne; 

2) Krzywin - 4 lokale;  

3) Żarczyn - 4 lokale; 

4) Lubicz - 1 lokal; 

5) Ognica - 1 lokal;  

6) Rynica - 2 lokale; 

7) Widuchowa - Stacja - 1 lokal socjalny; 

8) Kłodowo - 1 lokal; 

9) Czarnówko - 1 lokal socjalny. 

Tabela nr 1 

LP. ULICA RODZAJ LOKALU 
POWIERZCHNIA W m2 LICZBA POMIESZCZEŃ 

WIDUCHOWA 

1 GRUNWALDZKA 4/5 czynsz                                      81,6 3P+K+CO+ŁWC 

    

2 GRUNWALDZKA 23/1 
czynsz 64,64 3P+K+WC 

3 GRUNWALDZKA 23/2 
czynsz 78,72 3P+K+ŁWC 

4 GRUNWALDZKA 23/3 
czynsz 55,49 2P+K+ŁWC 

5 GRUNWALDZKA 23A 
czynsz 36,67 1P+K+ŁWC 

6 GRUNWALDZKA 25/1 
czynsz 30,07 1P+K+WC 

7 GRUNWALDZKA 25/2 
czynsz 56,13 3P+K+ŁWC 

8 GRUNWALDZKA 25/3 
czynsz 60,41 3P+K+ŁWC 

9 GRUNWALDZKA 25/4 
czynsz 46,52 2P+K+ŁWC 

10 GRUNWALDZKA 27/1 
czynsz- SOCJALNE 29,66 1P+K+Pp+ŁWC 
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11 GRUNWALDZKA 27/2 
czynsz 77,2 2P+K+Pp+ŁWC 

12 GRUNWALDZKA 27/3 
czynsz- SOCJALNE 64,82 3P+K+ŁWC 

13 GRUNWALDZKA 27/4 
  28 1P+K+WC 

14 GRUNWALDZKA 29/1 
czynsz 58,34 3P+K+ŁWC 

15 GRUNWALDZKA 29/3 
czynsz 55,3 3P+K+ŁWC 

16 GRUNWALDZKA 37/1 
czynsz 45,86 2P+K+ŁWC 

17 PODGÓRNA 2/5 czynsz 26,7 1P+K+ŁWC 

18 ŻEROMSKIEGO 1/3 
czynsz- SOCJALNE 47,69 2P+K 

WIDUCHOWA - STACJA 

19 2/5 
czynsz- SOCJALNE 61,49 3P+K+ŁWC 

LUBICZ 

20 LUBICZ 3/1 czynsz 66,50 2P+K+ŁWC 

21 LUBICZ 42/1 czynsz 66,49 2P+K+WC 

CZARNÓWKO 

22 CZARNÓWKO 4/7 czynsz 40,2 2P+K+WC 

23 CZARNÓWKO 9/2 

czynsz           58,9 2P+K+ŁWC 

24 CZARNÓWKO 9/3 
czynsz- SOCJALNE 32,9 2P+K+WC 

25 CZARNÓWKO 9/4 czynsz 51,97 2P+K+ŁWC 

KRZYWIN 

26 WIDUCHOWSKA 2/1 czynsz 50,03 2P+K+ŁWC+CO 

27 KRÓLEWIECKA 2 czynsz 69,98 1P+K+ŁWC 

28 POLNA 19 czynsz 72,18 2P+K+P+WC 

29 POLNA 19A czynsz 45,56 2P+K+ŁWC 

RYNICA 

30 7/1 czynsz 58,54 2P+K+ŁWC 

31 22/2 
czynsz             63,6 2P+K+ŁWC 

ŻARCZYN 

32 15B/4 czynsz 54,2 2P+K+ŁWO 

33 15C/4 czynsz 65,8 3P+K+ŁWC 

34 16/2 czynsz 46,5 2P+K+ŁWC 

35 16/3 czynsz 45,6 2P+K+ŁWC 

OGNICA 

36 50/9 czynsz 78,04 3P+K+ŁWC+CO 

KŁODOWO 

37 7/5  czynsz 47,42 2P +K+ŁWC 
 

  2019,72  

 

2. Mieszkaniowy zasób Gminy stanowią lokale, które w większości są w złym stanie technicznym 
i o niskim standardzie. Większość budynków pochodzi sprzed 1939 r. Pojedyncze lokale znajdują 
się także w budynkach wspólnot mieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych sprzed 1989 r. 

3. Podstawowym zadaniem Gminy będzie utrzymanie zasobu w stanie niepogorszonym 
i sukcesywna poprawa funkcjonalności i estetyki budynków. 
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Rozdział II. 

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

§ 2. 1. Z uzyskanych wpływów z opłat czynszowych przewiduje się prace remontowe zasobu 
mieszkaniowego i pomieszczeń gospodarczych przynależnych do lokali mieszkalnych, zarówno 
w przypadku lokali indywidualnych, jak i tych wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych, 
do których  przekazywane są składki na fundusz remontowy. 

2. Rocznie do wspólnot mieszkaniowych przewiduje się przekazanie kwoty około 6.000,00 zł. 
Kwoty te są uzależnione od wysokości stawek funduszu remontowego ustalanych oddzielnie przez 
każdą ze wspólnot.  

3. Dwanaście lokali wymaga remontu stolarki okiennej, piętnaście lokali wymaga remontu elewacji 
i dachu, 4 lokale wymagają wymiany pieców, w budynkach wielolokalowych konieczne jest 
odmalowanie klatek schodowych.  

4. Lokale mieszkalne położone w Widuchowej w budynkach przy ul. Grunwaldzkiej nr 23, nr 25, 
nr 27 wymagają remontów kapitalnych, z zapewnieniem mieszkańcom lokali zastępczych  na czas 
remontu.  

 

Rozdział III. 
Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach 

§ 3. 1. Planuje się sprzedaż lokali na rzecz najemców na preferencyjnych warunkach określonych 
przez gminę. 

2. Lokale będą zbywane ich aktualnym najemcom na zasadach preferencyjnych, zachęcających 
do całkowitego wykupu mieszkań w poszczególnych budynkach. 

3. Planuje się zbywanie 2 lokali rocznie. 

 

Rozdział IV. 
Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu 

§ 4. 1. Z uwagi na zły stan techniczny i niski standard mieszkaniowego zasobu Gminy Widuchowa, 
Gmina Widuchowa będzie dążyć do ustalenia czynszów na poziomie zapewniającym utrzymanie 
budynków w stanie zdatnym do zamieszkania i sukcesywnej poprawie stanu technicznego poprzez 
remonty. 

2. Stosowany system dodatków mieszkaniowych, przewidziany w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. 
o dodatkach mieszkaniowych, (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 11) będzie 
stanowić ochronę dla uboższych lokatorów przed skutkami wzrostu opłat mieszkaniowych: 

1) w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Widuchowa stawkę bazową 
czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych ustala Wójt Gminy Widuchowa; 

2) stawka bazowa czynszu za najem lokali tworzących mieszkaniowy zasób Gminy uwzględnia 
następujące czynniki: 

- obsługę administracyjno-finansową w ramach zarządu budynkami i lokalami, 

- dokonywanie napraw budynku, lokali, jego pomieszczeń i urządzeń wspólnego użytku oraz 
przywrócenie ich do poprzedniego stanu, 
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- ubezpieczenie budynku, usługi kominiarskie, opłaty za emisję spalin, badania elektryczne, 
opłaty za zarząd, przeglądy techniczne roczne i pięcioletnie oraz pozostałe opłaty 
publicznoprawne; 

3) stawka bazowa do wyliczenia czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego 
obejmuje sumę stawek jednostkowych; 

4) kalkulacja stawek jednostkowych: 

a) stawka jednostkowa kosztów administracyjnych w zł/m-c/m2 pow. użytkowej to kwota 
nie przekraczająca 0,5 % najniższego wynagrodzenia brutto za pracę pracowników, 
obowiązującego w danym roku, 

b) stawka jednostkowa sprzątania klatek schodowych w zł/m-c/m2 pow. użytkowej to kwota 
wyliczona na podstawie kalkulacji własnej wszystkich kosztów rocznych związanych 
z utrzymaniem porządku na klatkach schodowych oraz w obrębie posesji w okresie letnim 
i zimowym, powiększona o koszty pośrednie przez okres rozliczeniowy i powierzchnię użytkową 
w metrach kwadratowych lokali administrowanych, w których dokonywane będzie sprzątanie, 

c) stawka jednostkowa na koszty eksploatacyjne i remonty w zł/m-c/m2 pow. użytkowej dla lokali 
w: 

- budynkach będących własnością gminy - skalkulowana przez zakład na podstawie kosztów 
eksploatacji i kosztów remontów, 

- w budynkach wspólnot mieszkaniowych - ustalone stawki na zebraniach wspólnot 
mieszkaniowych w okresie rozliczeń tj do końca miesiąca marca na rok bieżący; 

5) ustalona stawka bazowa dla zasobu komunalnego za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu podlega 
podwyższeniu lub obniżeniu po uwzględnieniu czynników podwyższających i obniżających 
ich wartość użytkową, a w szczególności: 

a) położenie lokalu w budynku i ogólny stan techniczny budynku: 

Tabela nr 2 

Lp. Czynniki obniżające stawkę bazową Procent obniżki w stosunku do stawki bazowej 

1. Lokal w budynku substandardowym 25% 

2. Lokal bez urządzeń wodno-kanalizacyjnych 25% 

3. Mieszkanie w suterenie 25% 

4. Mieszkanie wspólne 25% 

b) położenie według miejscowości: 

Tabela nr 3 

Lp. Czynniki podwyższające stawkę bazową 
Procent podwyżki w stosunku 
do stawki bazowej 

1. Widuchowa, Krzywin 20% 

2. Lubicz, Dębogóra, Żelechowo, Ognica, Żarczyn 10% 

3. 
Kłodowo, Marwice, Pacholęta, Rynica, Bolkowice, Czarnówko, 
Lubiczyn, Widuchowa-Stacja, Polesiny 

0% 

6) obniżenie stawki bazowej może nastąpić tylko z tytułu jednego czynnika; 

7) podwyżka, w wyniku której wysokość czynszu albo innych opłat za używanie lokalu w skali roku 
przekroczy albo następuje z poziomu większego niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu, może 
nastąpić w uzasadnionych przypadkach, o których mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. 
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o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego art. 8a 
ust. 4a i 4 e; 

8) podwyżkę czynszu albo innych opłat za używanie lokalu w wysokości nieprzekraczającej w danym 
roku kalendarzowym średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 
ogółem w poprzednim roku kalendarzowym uważa się za uzasadnioną; 

9) stawka czynszu za lokal socjalny stanowi 50 % najniższego czynszu za lokal mieszkalny; 

10) ustala się, że wysokość czynszu na wniosek najemcy zostanie obniżona o 10% - gdy średni 
miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy 
poprzedzających datę złożenia wniosku o obniżenie czynszu nie przekroczy 50 % najniższej 
emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 30% w gospodarstwie wieloosobowym. 

 
Rozdział V. 

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład zasobu Gminy 
oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy 

w kolejnych latach 

§ 5. Gmina Widuchowa powierzyła administrowanie lokalami mieszkalnymi i przekazała w trwały 
zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej 37 lokali mieszkalnych. Zasób mieszkaniowy stanowią: 
28 lokali mieszkalnych położonych w  budynkach będących własnością gminy oraz 9 lokali 
mieszkalnych znajdujących się w  budynkach wspólnot mieszkaniowych. W większości wspólnot 
mieszkaniowych nie zostały powołane zarządy wspólnot i w związku z tym współpraca z tymi 
wspólnotami jest bardzo utrudniona. Współpraca z zarządami wspólnot będzie obejmować 
w szczególności, utrzymanie części wspólnych budynku w należytym stanie technicznym 
tj. prowadzenie remontów bieżących, kapitalnych, konserwacji sieci technicznych w zakresie 
posiadanych udziałów w budynkach. 

 

Rozdział VI. 
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach 

§ 6. 1. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej Gminy w zakresie bieżącej eksploatacji, 
napraw i konserwacji będą dochody uzyskane z czynszu oraz ze środków własnych Gminy. 

2. Zakłada się sukcesywne korygowanie stawki bazowej czynszu, aż do momentu osiągnięcia 
poziomu równego  3% wartości odtworzeniowej budynków, zgodnej z aktualnym obwieszczeniem 
Wojewody Zachodniopomorskiego. 

 

Rozdział VII. 
Wysokość kosztów w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty 

remontów oraz koszty modernizacji lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, 
koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, 

a także wydatki na inwestycje 

§ 7. 1. Wydatki na substancję mieszkaniową określa tabela nr 4: 

Tabela nr 4 

Wyszczególnienie /rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Koszty bieżącej 
eksploatacji , w tym 
administracji 

24000 24000 24000 24000 24000 
 
24000 

 
24000 

 
25000 

 
25000 

 
26000 
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Koszty remontów: 
w tym koszty 
przypadające na 
fundusz remontowy 
dot. części wspólnych 
budynków dla lokali 
we wspólnotach 
mieszkaniowych 

28000 35000 38000 40000 42000 

 
 
 
42000 

 
 
 
45000 

 
 
 
45000 

 
 
 
50000 

 
 
 
50000 

 2. Należy przyjąć, iż zaległości czynszowe będą utrzymywały się na poziomie 15 % w skali roku. 
Gmina nie posiada wolnych lokali socjalnych i nie może eksmitować najemców zalegających 
z opłatami.  

 

Rozdział VIII. 
Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy 

§ 8. 1. Gmina będzie sukcesywnie dokonywała sprzedaży lokali. Lokale będą zbywane ich 
aktualnym najemcom na zasadach preferencyjnych, zachęcających do całkowitego wykupu mieszkań 
w poszczególnych budynkach. 

2. Poprawa wykorzystania mieszkaniowego zasobu Gminy może polegać m.in. na stymulowaniu 
zamian lokali mieszkaniowych tak, aby gospodarstwa domowe zajmowały lokale o odpowiedniej 
powierzchni użytkowej w stosunku do ilości członków rodziny jak i jej sytuacji materialnej. Zamiana 
mieszkań ma także przyczynić się do polepszenia windykacji opłat czynszowych i opłat niezależnych 
od właściciela, czyli opłat za dostawę wody, odbiór nieczystości stałych i płynnych, opłat za pobór 
energii elektrycznej. 

3. Niektóre z robót remontowych, podnoszące standard mieszkań, budynków - części wspólnych, 
w oparciu o zawarte z właścicielem porozumienie, można powierzyć najemcom w zamian 
za rozliczenia tych kosztów z opłacanego czynszu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 61692659-E689-47ED-9222-AB27AAC67298. Podpisany Strona 6



 
UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Rada Gminy uchwala wieloletni program gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy, określa zasady prowadzonej polityki czynszowej w gminie. 
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