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WSTĘP
Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy jest dokumentem,
którego uchwalenie wynika z przepisów 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 (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 611). Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 20172021 stanowiący załącznik do Uchwały Rady Miasta Olsztyna Nr XXXII/514/17 z dnia 25 stycznia
2017 r., obejmuje podstawowe działania związane z prawidłową i racjonalną gospodarką mieszkaniową
Gminy Olsztyn, a w szczególności:

– prognozę dotyczącą wielkości i stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy
w poszczególnych latach,

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

– planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach,
– zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu,
– źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach,
– wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na wydatki dot. bieżącej eksploatacji,
remontów, modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy

oraz

zarządu

nieruchomościami

wspólnymi,

których

gmina

jest

jednym

ze współwłaścicieli,

– opis innych działań, mających na celu poprawę wykorzystania mieszkaniowego zasobu gminy.
Założenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn
na lata 2017-2021 mają na celu ustalenie kierunków racjonalnego i efektywnego gospodarowania
mieszkaniowym zasobem poprzez:

– poprawę dostępności lokali komunalnych dla gospodarstw domowych o niskich dochodach,
m.in. poprzez inwestycje mieszkaniowe oraz przeznaczanie większej liczby lokali mieszkalnych
do remontu na koszt i staraniem przyszłych najemców,

– poprawę stanu technicznego istniejącego zasobu mieszkaniowego, prowadzenie świadomej
polityki remontowej określonej na podstawie rzeczywistych potrzeb remontów i modernizacji
zasobu mieszkaniowego,

– zwiększenie w zasobie mieszkaniowym liczby lokali na potrzeby gospodarstw domowych
pozostających w niedostatku oraz wobec których sąd orzekł uprawnienie do zawarcia umowy
najmu socjalnego lokalu,
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– racjonalizację gospodarowania zasobem, obejmującą w szczególności zamianę lokali, scalanie
lokali posiadających wspólne pomieszczenia, sprzedaż ostatnich lokali gminnych w budynkach
wspólnotowych,

– kształtowanie zasad polityki czynszowej w ten sposób, aby wpływy z czynszu pokrywały
wydatki związane z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy.
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, zadaniem własnym gminy jest tworzenie warunków do
zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.
Gmina wykonuje zadania, o których mowa wyżej, wykorzystując mieszkaniowy zasób gminy.
Mieszkaniowy zasób gminy służy w szczególności zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych gospodarstw
domowych o niskich dochodach i pozostających w trudnych warunkach mieszkaniowych oraz poprawie
warunków zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu.
Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olsztyn
uregulowane zostały w odrębnej Uchwale Rady Miasta Olsztyna.
Realizację celów, o których mowa wyżej, zaplanowano w oparciu o działania polegające
w szczególności na:
− zmniejszaniu niedoboru lokali przeznaczonych na najem socjalny oraz lokali komunalnych
poprzez zakup budynków lub lokali, budownictwo komunalne, wynajem przez Gminę lokali od
innych podmiotów,
− poprawie stanu technicznego istniejącego zasobu mieszkaniowego Gminy poprzez remonty
i modernizacje,
− zmniejszaniu kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu poprzez racjonalną gospodarkę
remontową,
− likwidacji zasobu substandardowego,
− pozyskiwaniu środków finansowych z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz pochodzących
z uzyskanych pożyczek i kredytów na realizację przedsięwzięć, związanych z budownictwem
mieszkaniowym,
− efektywnym zarządzaniu mieszkaniowym zasobem Gminy poprzez racjonalizację gospodarki
czynszowej, w tym stopniowe urealnienie czynszu oraz udzielanie obniżek czynszu rodzinom
o niskich dochodach.
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I.
1.

Informacja o stanie zasobu mieszkaniowego Gminy Olsztyn.

Określenie mieszkaniowego zasobu.

Tabela Nr 1. Mieszkaniowy zasób Gminy Olsztyn.

Pow. w m2

Lokale

Stan na
31.12.2020 r.
Budynki

Pow. w m2

Lokale

Stan na
31.12.2019 r.
Budynki

Pow. w m2

Lokale

Stan na
31.12.2018 r.
Budynki

Pow. w m2

Lokale

Mieszkaniowy
zasób Gminy
Olsztyn

Budynki

Stan na
31.12.2017 r.

w budynkach
stanowiących
124 1.420 54.423 115 1.384 52.620 113 1.397 51.393 113 1.409 51.462
100% własność
Gminy Olsztyn
w budynkach
stanowiących
własność
Wspólnot
657 2.982 134.061 652 2.848 126.691 645 2.726 121.293 638 2.608 115.552
Mieszkaniowych
z udziałem
Gminy Olsztyn
w budynkach
Spółdzielni
13
Mieszkaniowych
Razem

13

653

18

18

883

17

17

823

18

18

862

794 4.415 189.137 785 4.250 180.194 775 4.140 173.509 769 4.035 167.876

W 2020 r. liczba budynków stanowiących 100% własność Gminy Olsztyn utrzymuje się na tym
samym poziomie jak w poprzednim roku. W budynkach stanowiących własność Wspólnot
Mieszkaniowych z udziałem Gminy Olsztyn odnotowano spadek wiążący się z wykupem ostatniego
lokalu gminnego usytuowanego w tych budynkach.
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2.

Lokale pozostające w dyspozycji Gminy.

Tabela Nr 2. Lokale pozostające w dyspozycji Gminy.
Lokale pozostające w dyspozycji Gminy
Stan na
Stan na
Stan na
Stan na
Olsztyn
31.12.2017 r. 31.12.2018 r. 31.12.2019 r. 31.12.2020 r.
Lokale zlokalizowane w budynkach
stanowiących własność prywatną,
pozostających w administracji
45
45
35
35
tymczasowej Zakładu Lokali i Budynków
Komunalnych
Lokale wynajmowane od Spółdzielni
34
28
29
30
Mieszkaniowych
Lokale wynajmowane od Spółdzielni
Mieszkaniowej „Jaroty”, zgodnie z
zawartą umową, objęte prawomocnymi
34
31
27
22
wyrokami sądowymi orzekającymi
eksmisje dotychczasowych członków
Spółdzielni
Lokale w budynkach Skarbu Państwa
26
25
19
21
W 2020 r. liczba lokali zlokalizowanych w budynkach stanowiących własność prywatną,
pozostających w administracji tymczasowej Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych pozostała na
podobnym poziomie. Odnotowano wzrost lokali wynajmowanych od Spółdzielni Mieszkaniowych
o jeden lokal.
Zaobserwować można ciągły spadek liczby lokali wynajmowanych od Spółdzielni Mieszkaniowej
„Jaroty”, zgodnie z zawartą umową, objętych prawomocnymi wyrokami sądowymi orzekającymi
eksmisje dotychczasowych członków Spółdzielni.
Zgodnie z porozumieniem z dnia 24.06.2009 r. zawartym pomiędzy Gminą Olsztyn
a Spółdzielnią Mieszkaniową „Jaroty”, Gmina przejmuje w administrowanie lokale będące własnością
Spółdzielni, zajmowane przez osoby wobec, których orzeczono eksmisję z uprawnieniem do zawarcia
umowy najmu socjalnego lokalu. Gdy Gmina złoży tym osobom ofertę zawarcia umowy najmu
socjalnego lokalu lub nastąpi spłata zadłużenia, Gmina przekazuje te lokale do Spółdzielni
Mieszkaniowej „Jaroty”.
Zwrot lokali pozostających własnością Spółdzielni następuje również w przypadku gdy dłużnik
dokona spłaty zaległości wobec Spółdzielni w wyniku czego następuje przywrócenie członkostwa.
W 2020 r. odnotowano wzrost liczby lokali usytuowanych w budynkach Skarbu Państwa.
Powyższe wynika z przejęcia w administrację dwóch lokali położonych przy ul. Wyzwolenia 16/46 oraz
przy ul. Boenigka 23/39.
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3.

Najem socjalny lokali.

W mieszkaniowym zasobie Gminy Olsztyn w 2020 r. znajdowało się 335 lokali przeznaczonych na
najem socjalny lokali.
Tabela Nr 3. Najem socjalny lokali.
Wyszczególnienie

Stan na
31.12.2017 r.

Stan na
31.12.2018 r.

Stan na
31.12.2019 r.

Stan na
31.12.2020 r.

Liczba lokali przeznaczonych na
najem socjalny lokalu – ogółem:

311

311

319

335

189

181

178

186

103

113

124

138

10

10

10

5

6

7

7

6

w tym:
a) w budynkach stanowiących
100% własność Gminy
b) w budynkach Wspólnot
Mieszkaniowych z udziałem
Gminy
c) w budynkach stanowiących
własność osób prywatnych –
w administracji tymczasowej
d) w budynkach innych
właścicieli – wynajmowanych
przez Gminę
Wykres Nr 1. Najem socjalny lokali.

Liczba lokali przeznaczonych na najem socjalny lokali
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Stan na 31.12.2017 r.
Stan na 31.12.2018 r.

138
124

Stan na 31.12.2019 r.

113
103

Stan na 31.12.2020 r.

10

W budynkach
stanowiących 100%
własność Gminy

W budynkach wspólnot
mieszkaniowych z
udziałem Gminy

10

10

5

W budynkach
stanowiących własność
osób prywatnych – w
administracji tymczasowej

6

7

7

6

W budynkach innych
właścicieli wynajmowanych przez
Gminę
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W porównaniu do lat ubiegłych, w 2020 r. wzrosła ogólna liczba lokali przeznaczonych na najem
socjalny lokalu. Można zaobserwować wzrost lokali przeznaczonych na potrzeby najmu socjalnego
lokalu w budynkach stanowiących w 100% własność Gminy Olsztyn. Odnotowano również wzrost
lokali przeznaczonych na potrzeby najmu socjalnego lokalu w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych
z udziałem Gminy. Powyższy wzrost nastąpił z uwagi na przeznaczanie części odzyskanych lokali
komunalnych, usytuowanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o niskim standardzie na
potrzeby najmu socjalnego lokalu. Zgodnie bowiem z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, lokal będący przedmiotem
umowy najmu socjalnego lokalu może być o obniżonym standardzie.
4. Stan techniczny zasobu mieszkaniowego.
Stan techniczny budynków gminnych uwarunkowany jest w głównej mierze od ich wieku. Zasób
Gminy Olsztyn obejmuje lokale mieszkalne usytuowane zarówno w budynkach stanowiących w 100%
własność Gminy Olsztyn, jak i lokale będące własnością Gminy zlokalizowane w budynkach Wspólnot
Mieszkaniowych.
Budowa większości budynków stanowiących własność lub współwłasność Gminy Olsztyn
nastąpiła przed 1945 r. (60% zasobu). Budynki wybudowane w latach 1945 – 1970 stanowią natomiast
31% zasobu, a budynki, które powstały po 1970 r. stanowią 9% zasobu.
Ogólny stan techniczny budynków oraz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy
pozostaje nadal niezadowalający. Znaczący wpływ na stan techniczny zasobu mieszkaniowego ma wiek
wchodzących w jego skład budynków. Budynki te, zróżnicowane wiekowo, przedstawiają różny poziom
wyeksploatowania. Znaczny stopień zużycia budynków przekłada się na wysokie koszty ich remontów
i utrzymania.
W budynkach stanowiących własność Gminy Olsztyn, z uwagi na ograniczone środki finansowe
realizowane są jedynie prace, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania, a więc m.in.
remonty dachów, kominów, zagrożonych elementów konstrukcyjnych, instalacji gazowych
i elektrycznych. Natomiast prace remontowe budynków Wspólnot Mieszkaniowych wynikają z planów
gospodarczych ustalonych w drodze uchwały współwłaścicieli nieruchomości. Podejmowanie uchwał
dotyczących remontów, uwarunkowane jest możliwościami finansowymi Wspólnot i zaleceniami
wynikającymi z obowiązkowych przeglądów okresowych budynków.
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Tabela Nr 4. Struktura wiekowa zasobu.
Rok
Liczba budynków
mieszkalnych stanowiących
własność i współwłasność
Gminy - ogółem
z tego wybudowanych w latach
przed 1918 r.
1919 r.-1944 r.
1945 r.-1970 r.
1971 r.-1990 r.
1991 r.-2000 r.
2001 r.-2014 r.
W

2020

roku

realizowano

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

781

767

758

751

266
211
236
43
10
15

259
207
234
42
10
15

257
202
231
44
10
14

255
199
230
43
10
14

polegającą

na

przebudowie

inwestycję

budynku

przy ul. Niepodległości 52/58 w Olsztynie, po wcześniejszym wykwaterowaniu wszystkich jego
mieszkańców. Zgodnie z pismem Prezydenta Olsztyna z dnia 26.08.2014 r. nastąpiło wykwaterowanie
mieszkańców budynku.
Gmina Olsztyn zawarła umowę z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o zamówienie
publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie „Przebudowy budynku mieszkalnego
przy ul. Niepodległości 52/58 w Olsztynie z przeznaczeniem na lokale socjalne”. Przedsięwzięcie
polegało na przebudowie budynku ze wspólnym użytkowaniem pomieszczeń sanitarnych, w wyniku
której powstały 84 samodzielne lokale mieszkalne z indywidualnymi łazienkami i kuchniami lub
aneksami kuchennymi.
W wyniku ukończenia powyższej inwestycji, budynek został dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyległym terenem. Po przekazaniu
budowy na początku 2021 r. lokale powstałe w budynku przeznaczone zostały na realizację przyjętych
przez Gminę Olsztyn zobowiązań, w zakresie zapewnienia lokali osobom uprawnionym do zawarcia
umów najmu, w tym w szczególności osobom, które wymagają udzielenia pomocy mieszkaniowej
z uwagi na stan zdrowia lub stan zdrowia wspólnie z nimi zamieszkujących członków rodziny.
5.

Lokale o obniżonym standardzie.
Lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy nieustanie wymagają podnoszenia

standardu. W 2020 r. pomimo przeprowadzanych remontów, w dalszym ciągu pozostawały lokale
9

o obniżonym standardzie. Na obniżenie standardu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy ma wpływ brak łazienki w lokalu (tylko wc), wc usytuowane poza lokalem (531 lokale
mieszkalne), wspólne użytkowanie pomieszczeń, tj. wc, łazienki, kuchni lub przedpokoju (546 lokali
mieszkalnych), ogrzewanie piecami węglowymi (561 lokali mieszkalnych), a także usytuowanie lokali
w suterenie (16 lokali mieszkalnych).
Podniesienie standardu i usamodzielnianie lokali określanych mianem substandardowych
poprzez zmianę sposobu ogrzewania i zapewnienie ciepłej wody użytkowej, tj. zmianę ogrzewania
kotłem na paliwo stałe na ogrzewanie kotłem gazowym dwufunkcyjnym c.o. i c.w. lub podłączenie do
miejskiej sieci ciepłowniczej, związane jest z koniecznością poniesienia wysokich kosztów.
W 2020 r. standard podniesiono w 125 lokalach mieszkalnych, w tym w 5 lokalach w ramach
remontu realizowanego na koszt i staraniem przyszłego najemcy, w 2 lokalach wyremontowanych na
koszt Gminy. w 118 lokalach podłączono instalację c.o. i c.w. do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach
prac remontowych realizowanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe.
6.

Sprzedaż lokali komunalnych.
W skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olsztyn wchodzą budynki, w których nie prowadzi się

sprzedaży lokali. Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/948/18 Rady Miasta Olsztyna z dnia 30 maja 2018 r.
określa wykaz budynków pozostających w 100% własnością Gminy Olsztyn. W skład powyższego
zasobu wchodzi obecnie 108 budynków pozostających w 100% własnością Gminy Olsztyn, w których
nie prowadzi się sprzedaży lokali na rzecz ich najemców.
Przedmiotowy wykaz uwzględnia budynki, które docelowo mają stanowić zasób lokali
mieszkalnych do realizacji ustawowych zadań własnych Gminy. Wykaz, o którym mowa wyżej,
sporządzono z uwzględnieniem potrzeb związanych z koniecznością zapewnienia lokali mieszkalnych
osobom wobec których orzeczono eksmisję z przyznanym uprawnieniem do zawarcia umowy najmu
socjalnego lokalu, osobom ubiegającym się o lokal z zasobów Gminy Olsztyn oraz osobom, którym
konieczne jest zapewnienie lokali zamiennych, w związku z wykwaterowaniem budynku, z uwagi na
jego stan techniczny. Ponadto, w wykazie ujęto nieruchomości usytuowane w rejonie planowanych
rozwiązań komunikacyjnych, budynki stanowiące stosunkowo nowe inwestycje budowlane, zabytkowe,
budynki, w których usytuowane są lokale przeznaczone na najem socjalny oraz budynki, w których
usytuowane są niesamodzielne lokale mieszkalne, których sprzedaż na rzecz najemców ze względu na
brak ich samodzielności nie byłaby możliwa.
W celu zapewnienia właściwej realizacji ustawowych zadań Gminy, na bieżąco tworzy się
i aktualizuje mieszkaniowy zasób Gminy wyłączony ze sprzedaży.
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Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. Gmina Olsztyn posiadała po jednym lokalu mieszkalnym w 150
budynkach wspólnot mieszkaniowych i po dwa lokale mieszkalne w 111 budynkach (dla porównania –
w 2019 r. Gmina Olsztyn posiadała odpowiednio po jednym lokalu mieszkalny w 141 budynkach
wspólnot mieszkaniowych i dwa lokale mieszkalne w 106 budynkach).
Uczestnictwo Gminy w zarządzie nieruchomością wspólną w powyższych budynkach jest ograniczone,
zatem celowe byłoby zakończenie prywatyzacji tych budynków, poprzez sprzedaż lokali na rzecz
najemców.
W 2020 r. nastąpił wykup ostatniego lokalu mieszkalnego, stanowiącego dotychczas własność
Gminy Olsztyn w 6 budynkach wspólnot mieszkaniowych (dla porównania – w 2019 r. nastąpił wykup
ostatniego lokalu mieszkalnego, stanowiącego dotąd własność Gminy Olsztyn w 14 budynkach
wspólnot mieszkaniowych).
W Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata
2017-2021 założono, że w 2020 r. nastąpi sprzedaż 140 lokali mieszkalnych.
W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. do Urzędu Miasta Olsztyna złożono 144 wnioski
o wykup lokali mieszkalnych, 19 wniosków o wykup lokali niemieszkalnych i 6 wniosków o wykup
garaży.
W 2020 r. odmówiono sprzedaży 10 lokali mieszkalnych. Przyczyny odmowy:
•

w 3 przypadkach – lokale ujęte w Uchwale Nr XLVIII/948/18 Rady Miasta Olsztyna z dnia
30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu budynków pozostających w 100% własnością Gminy
Olsztyn, w których nie prowadzi się sprzedaży lokali,

•

w 4 przypadkach – Prezydent Olsztyna nie wyraził zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego,

•

w 1 przypadku – Gmina posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,

•

w 2 przypadkach – lokal nie jest lokalem samodzielnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
30.10.2020 r. o własności lokali (Dz.U. z 2020 r. poz. 1910).

W 3 przypadkach odmówiono sprzedaży lokali niemieszkalnych. Przyczyny odmowy:
•

w 2 przypadkach – wnioski dotyczyły lokali położonych w budynkach, w których nie prowadzi
się sprzedaży,

•

w 1 przypadku – wnioskodawca nie spełnił postanowień Uchwały Rady Miasta Olsztyna
Nr XLIV/861/18 z dnia 31 stycznia 2018 r.

W 1 przypadku odmówiono sprzedaży garażu. Przyczyną odmowy było położenie garażu na obszarze,
który podlega kompleksowemu zagospodarowaniu.
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W 2020 r. dokonano sprzedaży 120 lokali, w tym 112 lokali mieszkalnych, 5 lokali użytkowych
i 3 garaży. Odnotowano zwiększenie łącznej liczby sprzedanych lokali, w porównaniu do roku ubiegłego
o 4 lokale. Dochód ze sprzedaży lokali mieszkalnych wyniósł 5.347.084,76 zł, dochód ze sprzedaży
lokali użytkowych wyniósł 247.390,00 zł, natomiast garaże sprzedano za łączną kwotę 14.733,00 zł.
Powierzchnia sprzedanych lokali wyniosła 5.524,35 m².
Łączny dochód ze sprzedaży lokali w 2020 r. wyniósł 5.609.207,76 zł.
Tabela Nr 5. Sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży w latach 2017-2020.
2017 r.
Rok
119
lokale mieszkalne
4
lokale użytkowe
5
garaże

2018 r. 2019 r. 2020 r.
166
101
112
7
6
5
10
9
3

Wykres Nr 2. Sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży.

Sprzedaż lokali
lokale użytkowe

lokale mieszkalne

garaże

166
119

112

101

4
2017 r.

W

5

7

10

2018 r.

6
2019 r.

9

5

3

2020 r.

porównaniu do 2019 r., w 2020 r. sprzedaż lokali mieszkalnych z zasobu Gminy Olsztyn

w niewielkim stopniu zwiększyła się, natomiast zmalała sprzedaż lokali użytkowych i garaży.
7.

Lokale odzyskiwane w wyniku rotacji.
Lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olsztyn odzyskiwane są w ramach

rotacji, w następstwie eksmisji, zgonów, oddania lokalu przez dotychczasowego najemcę lub
użytkownika. Odzyskiwane lokale niejednokrotnie są wyeksploatowane, wymagające remontów
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o znacznych nakładach. Po odzyskaniu, wyremontowaniu i przygotowaniu do zasiedlenia, lokale
przeznaczane są na realizację przyjętych przez Gminę zobowiązań w zakresie:

– zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach,
zakwalifikowanych przez Społeczną Komisję do Spraw Mieszkań Komunalnych do udzielenia
pomocy mieszkaniowej,

– zawierania umów najmu socjalnego z osobami pozostającymi w niedostatku,
– zapewnienia lokali zamiennych,
– realizacji wyroków sądowych, orzekających eksmisje z dotychczas zajmowanych lokali,
z przyznanym uprawnieniem do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu,

– zapewnienia tymczasowych pomieszczeń,
– likwidacji lokali niesamodzielnych,
– zamiany lokali z uwagi na stan zdrowia najemcy lub członków jego rodziny.
W 2020 r. odzyskano 83 lokale mieszkalne. Remont przeprowadzono w 16 lokalach
mieszkalnych. Nastąpił spadek liczby wyremontowanych lokali w odniesieniu do 2019 r., w którym
dokonano remontu 70 lokali. Powyższe nastąpiło na skutek konieczności ograniczenia wydatków
w obliczu trudnej sytuacji finansowej gminy, spowodowanej stanem epidemii COVID-19.
Łączna kwota wykonanych remontów lokali w 2020 r. wyniosła 684 tys. zł brutto. Remonty
obejmowały:
− uzupełnienie lub wymianę tynków ścian i sufitów z wykonaniem powłok malarskich,
− wymianę stolarki okiennej i drzwiowej lub jej malowanie,
− wymianę podłóg i posadzek,
− naprawę lub wymianę instalacji elektrycznej wraz z osprzętem,
− wymianę instalacji wod.-kan. wraz z urządzeniami,
− wymianę instalacji c.o. wraz ze źródłem ogrzewania lub zmianę sposobu ogrzewania na
ekologiczne, tj. gazowe lub elektryczne.
W 2020 r. wydano łącznie 49 skierowań do zawarcia umów najmu:

− lokalu komunalnego dla osób umieszczonych na listach osób zakwalifikowanych do zawarcia
umowy najmu - 12,

− w ramach poprawy warunków mieszkaniowych - 0,
− po wykonanym remoncie we własnym zakresie i na własny koszt - 5,
− lokalu zamiennego z budynków przeznaczonych do wykwaterowania - 1,
− z osobami pozostałymi w lokalu po śmierci najemcy lub po opuszczeniu go przez dotychczasowego
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najemcę – 15,

− socjalnego lokalu na podstawie wyroków sądowych – 13,
− tymczasowego pomieszczenia na podstawie wyroków sądowych – 3.
Tabela Nr 6. Liczba skierowań do zawarcia umów najmu na lokale komunalne i zamienne, najmu
socjalnego lokali i tymczasowych pomieszczeń w latach 2017-2020.
Skierowania

31.12.2017 r. 31.12.2018 r. 31.12.2019 r. 31.12.2020 r.

lokale komunalne i
zamienne

94

95

59

33

najem socjalny lokalu

31

55

58

13

tymczasowe
pomieszczenia

3

10

15

3

Wykres Nr 3. Liczba wydanych skierowań do zawarcia umów najmu na lokale komunalne i zamienne,
najmu socjalnego lokali i tymczasowych pomieszczeń w latach 2017-2020.

Skierowania

lokale komunalne i zamienne
najem socjalny lokalu
tymczasowe pomieszczenia

95

94

59

55

58

33

31
15

10

13

3

31.12.2017 r.

3
31.12.2018 r.

31.12.2019 r.

31.12.2020 r.

Zestawienie obejmujące lata 2017-2020 wykazuje spadek ilości wydanych skierowań
do zawarcia umów najmu lokalu komunalnego i zamiennego. Powyższe spowodowane jest mniejszą
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liczbą wydanych skierowań do zawarcia umów najmu lokalu zamiennego z budynków przeznaczonych
do wykwaterowania oraz zmniejszeniem ilości skierowań do zawarcia umów z osobami pozostałymi
w lokalu po śmierci lub po opuszczeniu przez dotychczasowego najemcę. Odnotowano również znaczny
spadek wydanych skierowań do zawarcia umów najmu socjalnego lokalu oraz liczby skierowań
do zawarcia umowy najmu na tymczasowe pomieszczenia.

II.

Potrzeby mieszkaniowe.

Gmina Olsztyn realizuje zadania z wykorzystaniem mieszkaniowego zasobu, zgodnie z ustawą
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego. Na mocy art. 4 powyższej ustawy, tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy. Gmina zapewnia lokale
w ramach najmu socjalnego i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw
domowych o niskich dochodach. W przypadku wykonywania przez komornika obowiązku opróżnienia
lokalu, o którym mowa w art. 1046 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania
cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1575 z późn. zm.), gmina wskazuje tymczasowe pomieszczenie,
chyba że pomieszczenie odpowiadające wymogom tymczasowego pomieszczenia wskazał wierzyciel
lub dłużnik albo osoba trzecia.
Potrzeby mieszkaniowe wynikają również z innych zobowiązań, przyjętych przez Gminę na
podstawie Uchwały Nr XLI/718/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 sierpnia 2013 r., w sprawie
określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olsztyn.
Potrzeby mieszkaniowe, których obowiązek zapewnienia wynika z ustawy, o której mowa wyżej
określa się w szczególności poprzez:
− liczbę złożonych wniosków o przydział lokalu,
− konieczność zapewnienia lokali zamiennych,
− liczbę wyroków sądowych orzekających eksmisję.
1.

Lokale komunalne.
Łączne zapotrzebowanie na lokale komunalne w 2020 r. to 267 lokali, w tym:

– pozostające do zrealizowania zobowiązania Gminy wobec rodzin umieszczonych przez
Społeczną Komisję ds. Mieszkań Komunalnych na listach osób uprawnionych do zawarcia
umowy najmu - 66 (bez uwzględnienia listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu
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lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony w 2021 r.),

– potrzeby wynikające z wniosków o przydział lokalu komunalnego, spełniających kryteria
uchwały w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Olsztyn - 176,

– potrzeby w zakresie dostarczenia lokali zamiennych, ze względu na stan techniczny budynku
lub planowane inwestycje - 25.
Tabela Nr 7. Zapotrzebowanie na lokale komunalne w latach 2017-2020.
Lokale komunalne ogółem
z list osób zakwalifikowanych
przez Społeczną Komisję
do Spraw Mieszkań
Komunalnych do zawarcia
umów najmu lokalu
komunalnego
potrzeby wynikające
z wniosków o przydział lokalu
komunalnego spełniających
kryteria uchwały
lokale zamienne ze względu na
stan techniczny budynku lub
planowane inwestycje

31.12.2017 r.

31.12.2018 r.

31.12.2019 r.

31.12.2020 r.

344

326

309

267

48

53

48

66

256

248

236

176

40

25

25

25

Wykres Nr 4. Zapotrzebowanie na lokale komunalne w latach 2017-2020.
Zapotrzebowanie na lokale komunalne
lokale zamienne, ze względu na stan techniczny budynku lub planowane inwestycje
z list osób zakwalifikowanych przez Społeczną Komisję do Spraw Mieszkań Komunalnych, do zawarcia
umów najmu lokalu komunalnego

wynikające z wniosków o przydział lokalu komunalnego spełniających kryteria uchwały

256

40 48

248
25 53

236
176
25 48
25

31.12.2017 r.

31.12.2018 r.

66

31.12.2019 r.
31.12.2020 r.

W odniesieniu do lat poprzednich znacznie zmalało zapotrzebowanie na lokale komunalne.
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Tabela Nr 8. Potrzeby gospodarstw domowych ubiegających się w latach 2017-2020
o przydział lokalu komunalnego zgodnie z obowiązującą procedurą.

Data
złożenia
wniosku

Ilość złożonych wniosków

Ilość rodzin ujętych przez
Społeczną Komisję do
Spraw Mieszkań
Komunalnych na listach
uprawnionych do
otrzymania lokalu
komunalnego

wnioski łącznie

wnioski
spełniające
kryteria

lokale komunalne

404
416
394
371

256
248
236
176

30
28
29
37

2017 r.
2018 r.
2019 r.
2020 r.

W porównaniu do poprzednich lat, odnotowano niewielki spadek liczby złożonych w 2020 r.
wniosków o przydział lokalu komunalnego, zgodnie z przepisami Uchwały Nr XLI/718/13 Rady Miasta
Olsztyna z dnia 28 sierpnia 2013 roku, w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. 2013.2703 z późn zm.).
W okresie sprawozdawczym odnotowano wzrost ilości osób/rodzin umieszczonych na listach
uprawnionych do otrzymania lokalu na czas nieoznaczony, w porównaniu do lat ubiegłych.
Tabela Nr 9. Niezrealizowane zobowiązania, wynikające z list osób zakwalifikowanych przez Społeczną
Komisję do Spraw Mieszkań Komunalnych do zawarcia umów najmu lokalu komunalnego wg stanu
na dzień 31.12.2020 r.

Rok
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Razem

1 - os
0
0
1
1
2
3
7

2 - os
0
0
0
3
5
4
12

Rodzaj gospodarstwa
3 - os 4 - os 5 - os
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
1
1
8
6
4
9
5
4
21
13
9

6 - os
0
0
0
0
0
3
3

7 - os
0
0
0
0
0
1
1

Razem
1
0
1
10
25
29
66
17

2.

Najem socjalny lokali.
Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka

o uprawnieniu do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu albo braku takiego uprawnienia wobec
osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia najmu socjalnego lokalu ciąży na gminie
właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Orzekając
o uprawnieniu do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu, sąd nakazuje wstrzymanie wykonania
opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu.
W świetle art. 18 ust. 5 powyższej ustawy, jeżeli osobie uprawnionej do zawarcia umowy najmu
socjalnego lokalu na mocy wyroku gmina nie dostarczyła lokalu, właścicielowi lokalu przysługuje
roszczenie odszkodowawcze od gminy na podstawie art. 417 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny (t.j. Dz.U.2020 poz.1740 z późn. zm.)
Łączne zapotrzebowanie na lokale przeznaczone do zawarcia umów najmu socjalnego w 2020 r.
to 582 lokale:
a)

z wyroków orzekających eksmisje – 569 lokali, w tym:

- 383 – z mieszkaniowego zasobu Gminy Olsztyn,
- 83 – ze Spółdzielni Mieszkaniowych,
- 44 – od osób fizycznych,
- 3 – z Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
- 56 – inne (AMW, PKP, Mój Dom).
b)

dla gospodarstw domowych o niskich dochodach, zakwalifikowanych przez Społeczną Komisję
do Spraw Mieszkań Komunalnych – 13.

Uwaga: Wyżej wymienione dane wskazują, że zapotrzebowanie na najem socjalny stanowi 14,42 %
wszystkich zasobów Gminy Olsztyn wg. stanu na dzień 31.12.2020 r.
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Tabela Nr 10. Zapotrzebowanie na najem socjalny lokali.
31.12.2017 r. 31.12.2018 r. 31.12.2019 r.
525
565
572

Najem socjalny ogółem
lokale z wyroków
orzekających eksmisje –
ogółem
w tym eksmisje z zasobu
Gminy
lokale dla gospodarstw
domowych o niskich
dochodach,
zakwalifikowanych przez
Społeczną Komisję do Spraw
Mieszkań Komunalnych

31.12.2020 r.
582

517

548

561

569

309

347

374

383

8

17

11

13

Wykres Nr 5. Zapotrzebowanie na najem socjalny lokali.
Zapotrzebowanie na najem socjalny lokali
lokale dla gospodarstw domowych o niskich dochodach, zakwalifikowanych przez
Społeczną Komisję do Spraw Mieszkań Komunalnych
lokale z wyroków orzekających eksmisje - ogółem, w tym eksmisje z zasobu Gminy

548

517

8

17

561

569

11
13

31.12.2017 r.
31.12.2018 r.
31.12.2019 r.
31.12.2020 r.

Z analizy porównawczej wynika, że w 2020 r. zwiększyły się potrzeby w zakresie dostarczenia
lokali w ramach realizacji wyroków orzekających eksmisje z przyznanym uprawnieniem do zawarcia
umowy najmu socjalnego lokalu ogółem oraz nastąpił wzrost liczby wyroków sądowych z powództwa
Gminy Olsztyn.
Zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
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mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli osobie uprawnionej do zawarcia
umowy najmu socjalnego lokalu na mocy wyroku gmina nie dostarczyła lokalu, właścicielowi
przysługuje roszczenie odszkodowawcze do gminy, na podstawie art. 417 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny.
Niewykonanie przez Gminę obowiązku nałożonego wyrokiem sądowym, orzekającym eksmisję
z uprawnieniem do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu, powoduje możliwość dochodzenia
odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu na potrzeby najmu socjalnego, przez właściciela lokalu,
z którego nastąpił nakaz opróżnienia. Dochodzenie roszczeń na gruncie postępowań sądowych
następuje z powództwa zarówno osób prawnych, jak i fizycznych.
Z uwagi na wysokie koszty wynikające z prowadzonych postępowań, Gmina Olsztyn podejmuje
starania mające na celu polubowne załatwienie spraw, bez konieczności postępowania sądowego.
W tym celu, Gmina występuje z inicjatywą zawarcia ugód w sprawie wypłaty odszkodowań oraz
zawarcia porozumień, określających zasady regulowania przyszłych należności.
Ponadto, nadal kontynuowane są działania w ramach zawartego pomiędzy Gminą Olsztyn
a Spółdzielnią Mieszkaniową „Jaroty” porozumienia w tym zakresie, które spowodowało oddalenie
dochodzenia odszkodowań.
Pomimo sukcesywnych działań ze strony Gminy, dążących do polubownego załatwienia spraw
i uniknięcia dodatkowych kosztów, nadal prowadzone są przeciwko Gminie postępowania sądowe
o wypłatę odszkodowań.
W wyniku powyższych postępowań w 2020 r. Gmina Olsztyn wypłaciła 1.350.360,10 zł tytułem
odszkodowań za niedostarczenie lokalu na potrzeby najmu socjalnego, w tym kwota odszkodowań na
rzecz osób prawnych wyniosła 1.168.639,71 zł, a na rzecz osób fizycznych – 181.720,39 zł.
W porównaniu do 2019 r., kwota wypłaconych odszkodowań uległa zwiększeniu o 690.334,89 zł.
3.

Tymczasowe pomieszczenia.
W skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olsztyn na dzień 31.12.2020 r. wchodziło

20 tymczasowych pomieszczeń.
Zapotrzebowanie na tymczasowe pomieszczenia, które są niezbędne do realizacji wyroków
sądowych, orzekających eksmisje z dotychczas zajmowanych lokali, bez przyznanego uprawnienia
do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu w 2020 r. wyniosło 162 pomieszczenia.
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Tabela Nr 11. Zapotrzebowanie na tymczasowe pomieszczenia.
31.12.2017 r. 31.12.2018 r. 31.12.2019 r.
Zapotrzebowanie
na tymczasowe
pomieszczenia

128

132

149

31.12.2020 r.
162

Wykres Nr 6. Zapotrzebowanie na tymczasowe pomieszczenia.

Zapotrzebowanie na tymczasowe pomieszczenia
162

149
128

31.12.2017 r.

132

31.12.2018 r.

31.12.2019 r.

31.12.2020 r.

W 2020 r. odnotowano wzrost zapotrzebowania w zakresie dostarczenia tymczasowych
pomieszczeń, niezbędnych do realizacji wyroków sądowych orzekających eksmisje bez uprawnienia do
zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu.
Brak uprawnienia do najmu socjalnego wynika z oceny sytuacji socjalno-bytowej osób, wobec których
prowadzone jest postępowanie eksmisyjne. Obowiązujące przepisy określają bowiem konkretny katalog
osób wobec których sąd nie może orzec o braku takiego uprawnienia.
4.

Budynki i lokale wykwaterowane bądź w trakcie wykwaterowania mieszkańców z uwagi

na zły stan techniczny lub przeznaczone do sprzedaży.
W mieszkaniowym zasobie Gminy Olsztyn znajdują się budynki, które decyzją Prezydenta
Olsztyna przeznaczone zostały do wykwaterowania z uwagi m.in. na ich zły stan techniczny oraz
wielkość nakładów finansowych niezbędnych do przeprowadzenia remontu kapitalnego, jak również
z uwagi na planowane inwestycje w zakresie rozwiązań komunikacyjnych oraz planowane
modernizacje. Rozstrzygnięcie Prezydenta Olsztyna w przedmiotowej sprawie każdorazowo wymaga
wykwaterowania wszystkich użytkowników lokali mieszkalnych z budynków objętych procedurą
i zapewnienie im innych lokali mieszkalnych.
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Tabela Nr 12. Budynki wykwaterowane.
Ilość lokali
Lp.
Adres budynku
mieszk.
użyt.
1
Mewy 2
1
2
Niepodległości 52/58
195
1

Powierzchnia w m2
mieszk.
użyt.
73,88
3288,76
60

3

Warszawska 35A

5

1

183,46

52,07

4

Partyzantów 30A

3

4

76,99

308,47

Uwagi
budynek rozebrany
budynek w trakcie przebudowy
po wykwaterowaniu budynku przy
ul. Warszawskiej 35, budynki
przeznaczone do sprzedaży,
zgodnie z Rozstrzygnięciem
Prezydenta Olsztyna z dnia
10.10.2017 r.
Rozstrzygnięcie Prezydenta
Olsztyna z dnia 23.08.2017 r.
o wykwaterowaniu.
Rozstrzygnięcie Prezydenta
Olsztyna z dnia 27.06.2019 r.
polecające Zakładowi Lokali
i Budynków Komunalnych oraz
Wydziałowi Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami
przygotowanie nieruchomości do
zbycia w formie przetargu.

Tabela nr 13. Budynki, w których planuje się wykwaterowanie lub są w trakcie wykwaterowania,
na podstawie Rozstrzygnięć Prezydenta Olsztyna.
Ilość lokali
mieszk.
użyt.

Powierzchnia w m2
mieszk.
użyt.

Lp.

Adres budynku

1

Piłsudskiego 49

2

1

102,70

20,50

2

Piłsudskiego 51

3

-

130,40

-

3

Piłsudskiego 53

4

-

198,35

-

4

Ratuszowa 11

10

1

309,56

25,14

5

Mickiewicza 27

17

2

1129,69

104,89

6

Knosały 9

7

2

288,69

49,90

7

Warszawska 35

7

1

429,75

22,25

8

Warszawska 102

3

-

126,19

-

53

7

2715,33

222,68

Razem

Uwagi
Rozstrzygnięcie Prezydenta Olsztyna z
dnia 23.04.2015 r.
Rozstrzygnięcie Prezydenta Olsztyna z
dnia 23.04.2015 r.
Rozstrzygnięcie Prezydenta Olsztyna z
dnia 23.04.2015 r.
Rozstrzygnięcie Prezydenta Olsztyna z
dnia 22.02.2018 r. – budynek
przeznaczony do sprzedaży
Rozstrzygnięcie Prezydenta Olsztyna z
dnia 13.07.2017 r.
Rozstrzygnięcie Prezydenta Olsztyna z
dnia 27.05.2008 r. – budynek
przeznaczony do sprzedaży
Rozstrzygnięcie Prezydenta Olsztyna z
dnia 10.10.2017 r. – budynek
przeznaczony do sprzedaży
Rozstrzygnięcie Prezydenta Olsztyna z
dnia 19.09.2017 r.
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Tabela Nr 14. Lokale przeznaczone do sprzedaży w 2020 r., na podstawie § 26 Uchwały Nr XLI/718/13
Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 sierpnia 2013 r., w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olsztyn.
Lp.

Adres lokalu

1
2
3

Pl. Pułaskiego 5/6
Mickiewicza 33/9A
Partyzantów 69 m 8

Powierzchnia
w m2
117,65
80,70
108,30

Tabela Nr 15. Lokale przekazane do dyspozycji Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
w celu sprzedaży w drodze przetargu (na podstawie § 22 ust. 3 Uchwały Nr XXXII/514/17 Rady Miasta
Olsztyna z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 2017-2021 z późn. zm.).
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

adres
Warszawska 59/2
Warszawska 59/5
Kościuszki 14/10
Orkana 5/7
Cicha 3C/48
Katowicka 13/5
Stare Miasto 4/6 m 5
Wyzwolenia 24/3
Lelewela 7/4a
Warszawska 28 lok. 3
Warszawska 28/7
Wyzwolenia 24/2
Warszawska 8/4
Żiżki 6/13
Wyzwolenia 8/4
Dąbrowszczaków 14/7
Żeromskiego 15/13
Jagiellońska 21/8
Żeromskiego 10/7
Pl. Pułaskiego 2/10
Limanowskiego 14/9
Partyzantów 73 m 12
Dąbrowszczaków 19 m 9

powierzchnia użytkowa
35,00
35,50*
36,60*
24,70
15,00
28,71
53,29
26,50
34,40
42,30
15,80
24,80
49,97
47,00
78,92*
24,66
21,30
57,20
20,70
41,00
40,90
36,64
38,70

* lokale już sprzedane
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5.

Remonty.

A. Remonty budynków i lokali gminnych.
Plan

remontów

zasobów

mieszkaniowych

stanowiących

własność

Gminy

Olsztyn

administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie na 2020 r. został
opracowany na podstawie przyznanych środków budżetowych oraz Uchwały Nr XXXII/514/17 Rady
Miasta Olsztyna z dnia 25 stycznia 2017 r., w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 2017-2021 z późn. zm. i zaktualizowanego wykazu
potrzeb remontowych.
Potrzeby w zakresie remontów, modernizacji budynków i lokali gminnych ustalano na podstawie
zaleceń z protokołów okresowych: rocznych i pięcioletnich kontroli technicznych, wykonanych zgodnie
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz.1333), ekspertyz, nakazów
instytucji zewnętrznych, zgłoszeń najemców, wyników przeglądów stanu technicznego budynków
realizowanych przez administratora.
Zdecydowana większość budynków wymaga remontów i modernizacji ze względu na ogólny stan
techniczny, spowodowany długim okresem użytkowania oraz konieczność dostosowania do aktualnie
obowiązujących przepisów budowlanych.
Utrzymanie we właściwym stanie technicznym budynków i lokali oraz otoczenia nieruchomości
będących w zasobach Gminy odbywa się przez:
1. Remonty budynków i lokali:
- usuwanie zagrożeń budowlanych poprzez wykonywanie remontów oraz modernizacji budynków
i lokali;
- naprawę elementów konstrukcyjnych budynków;
- remonty elewacji budynków;
- prace termomodernizacyjne budynków poprzez docieplenie ścian, stropodachów i dachów
(z wymianą pokrycia);
- wymianę rynien i obróbek blacharskich;
- remont przewodów kominowych;
- remont schodów zewnętrznych i na klatkach schodowych;
- odnowienie klatek schodowych poprzez wymianę tynków i malowanie;
- wymianę okien na klatkach schodowych i w piwnicach;
- wymianę lub renowację drzwi wejściowych do budynku;
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- wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej;
- wymianę instalacji elektrycznej i odgromowej;
- izolację wodoszczelną balkonów z wykonaniem obróbek blacharskich;
- likwidację zawilgocenia i zagrzybienia elementów budowlanych.
Budynki w złym stanie technicznym, zagrożone katastrofą budowlaną lub których remont jest
nieopłacalny kwalifikowane są do rozbiórki.
2. Podnoszenie standardu budynków i lokali:
- remont i przebudowa istniejącej substancji mieszkaniowej podnosząca standard lokalu;
- likwidacja barier architektonicznych w lokalach i budynkach dla potrzeb osób niepełnosprawnych;
- ograniczenie zużycia nośników energii gospodarstw domowych poprzez wprowadzenie
indywidualnego rozliczania opłat za media w oparciu o zainstalowane urządzenia pomiarowe.
3. Poprawę estetyki otoczenia nieruchomości:
W 2020 r. w zakresie zagospodarowania terenów (podwórek) stanowiących własność Gminy
Olszyn, poniesiono środki finansowe w wysokości 58 tys. zł brutto na doraźne prace naprawcze.
Naprawy dotyczyły miejscowych uzupełnień nawierzchni terenu, chodników i dróg dojazdowych oraz
naprawy schodów terenowych. Prace były realizowane w ramach środków przeznaczonych na remonty
chodników i dróg dojazdowych oraz robót awaryjnych.
Podczas doraźnego wykonywania prac remontowych, należy przewidzieć współdziałanie
w zakresie zagospodarowania terenów (podwórek) stanowiących własność Gminy Olsztyn poprzez:
- wykonanie odwodnienia terenu;
- budowę dojść i dojazdów do budynków oraz traktów komunikacyjnych dla pieszych;
- wykonanie miejsc postojowych i w miarę możliwości garaży zewnętrznych;
- usunięcie barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami;
- pielęgnację terenów zielonych oraz wykonanie nowych nasadzeń;
- stworzenie stref wypoczynku poprzez postawienie ławeczek dla osób przebywających w tym terenie;
- budowę placów zabaw oraz doposażanie istniejących placów w nowe urządzenia.
Perspektywicznym efektem wymienionych działań remontowych będzie:
- obniżenie strat ciepła i kosztów eksploatacji;
- ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną;
- zmniejszenie kosztów związanych z usuwaniem awarii i ich skutków;
- zahamowanie cyklu postępowania degradacji budynków i lokali;
- likwidacja zawilgocenia i zagrzybienia elementów budowlanych;
- polepszenie warunków techniczno-sanitarnych;
- wzrost standardów zamieszkania dla najemców;
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- zwiększenie trwałości budynków;
- podniesienie walorów estetycznych, a w przypadku wpisania budynku do rejestru lub ewidencji
zabytków – zachowania jego wartości historycznych;
- podniesienie atrakcyjności ulicy i dzielnicy.
Tabela Nr 16. Porównanie planowanych remontów z faktycznie przeprowadzonymi w 2020 r.

Wymiana stolarki okiennej,
drzwiowej i podłóg

Roboty elektryczne

Roboty zduńskie

Remont lokali mieszkalnych

Remont dachu i kominów

Docieplenie, remont elewacji

Remont klatek schodowych

Roboty ogólnobudowlane

Wykonanie i remonty instalacji wod.kan. oraz c.o.

Remont chodników, dróg
dojazdowych

Dokumentacja techniczna

Roboty awaryjne

Remonty instalacji gazowej i przewodów
kominowych /usterki poprzeglądowe/

Ogółem

w tym dotacja

ROK 2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ogółem

206
/242/

53

22
/25/

/119/

42

57

60

7

94

19
podw.

424
dok.

wg.
zgłoszeń

-

Gmina
Olsztyn

56
/72/

53

6
/7/

/26/

42

57

60

7

89

-

404
dok.

-

-

-

16
/18/

/93/

-

-

-

-

5

-

20
dok.

-

-

Zakres remontu

Ilość
budynków
/lokali/

Wspólnota 150
Mieszk.
/170/

wg
potrzeb

Ogółem

1 698

1 196

92

4 034

2 286 5 581

1
393

545 8 141 6 615

2 864

320

-

Gmina
Olsztyn

566

1 196

34

1 265

2 286 5 581

1
393

545 8 053 6 615

2 718

-

-

Wspólnota
1 132
Mieszk.

-

58

2 769

-

-

-

-

88

-

146

-

-

Ilość
budynków
/lokali/

53
/138/

2

-

/59/

6

3

1

8

8

3

-

-

-

Kwota w
tys. zł
/brutto/

537

39

104

1 124

484

359

48

345

231

42

183

203

23

Ogółem

-

-

22
/25/

/16/

-

-

-

2

9

3
podw.

41
dok.

wg.
zgłoszeń

-

Gmina
Olsztyn

-

-

6
/7/

/8/

-

-

-

2

4

-

21
dok.

-

-

Wspólnota
Mieszk.

-

-

16
/18/

/8/

-

-

-

-

5

-

20
dok.

-

-

Ogółem

-

-

92

684

-

-

-

197

185

41

319

320

-

1 838

Gmina
Olsztyn

-

-

34

184

-

-

-

197

97

41

173

270

-

996

Wspólnota
Mieszk.

-

-

58

500

-

-

-

-

88

-

146

50

-

842

Kwota
w tys. zł
/brutto/

wg planu

Ilość
budynków
/lokali/
wykonanie
Kwota
w tys. zł
/brutto/

34765

3 722 1 476

W planie finansowym Zakładu ujęto dotację przedmiotową w kwocie 344 tys. zł do remontu lokali mieszkalnych
(Uchwała Nr XVI/286/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2020 r.).
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344

Pomimo przeznaczania w każdym roku określonej wysokości środków finansowych na realizację
potrzeb remontowych nadal występują zaległości w ich zakresie. Dotyczy to zwłaszcza poprawy stanu
technicznego takich elementów budynku jak: dachy, kominy, elewacje, instalacje itp. Niewystarczające
w stosunku do potrzeb środki na remonty powodują, że priorytetowym celem remontów jest
zapewnienie bezpieczeństwa lokatorom, w związku z tym w pierwszej kolejności podejmowane są prace
zmierzające do usuwania stanów awaryjnych zagrażających życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu
mienia, bądź środowiska. W dalszej kolejności realizowane są zadania mające na celu podniesienie
standardu zamieszkania (modernizacje) i poprawę estetyki.
Ze względu na trudną sytuację finansową gminy, spowodowaną stanem epidemiologicznym
w kraju, Gmina na realizację zaplanowanych w 2020 r. prac remontowych w budynkach i lokalach
mieszkaniowego i użytkowego zasobu komunalnego przeznaczyła środki w wysokości 1.838 tys. zł
brutto, w tym kwotę 344 tys. zł brutto, która stanowiła dotację przedmiotową na remont lokali
mieszkalnych. Środki te pozwoliły na:
1. wykonanie remontu 16 lokali mieszkalnych, na które przeznaczono kwotę 685 tys. zł, w tym
344 tys. zł stanowiły środki z dotacji, a 341 tys. zł., środki własne. W ramach wykonanych remontów
16 lokali, wyremontowano 4 lokale ze wsparciem finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego,
Departamentu Funduszy Mieszkaniowych, który wspiera budownictwo socjalne i komunalne. Program
ten wspiera tworzenie lokali na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla
bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń. W ramach programu Gmina otrzymała
bezzwrotne wsparcie finansowe z budżetu państwa w kwocie 149 tys. zł, tj. 45% faktycznie
poniesionych kosztów przedsięwzięcia tj. 331 tys. zł. Na powyższą kwotę składały się - koszty
wykonania dokumentacji projektowej remontu lokalu mieszkalnego, prac remontowych oraz pełnienia
funkcji Inspektora Nadzoru nad remontem. Lokale mieszkalne, które zostały zakwalifikowane do
programu były zdewastowane, niezamieszkałe i wyłączone z użytkowania z uwagi na zły stan
techniczny. Pozyskanie środków pozwoliło Gminie Olsztyn na przeprowadzenie remontów lokali
mieszkalnych i podniesienie ich standardu m.in. w zakresie: zmiany sposobu ogrzewania z piecowego
na ogrzewanie gazowe i wykonania łazienki.
Gmina Olsztyn równocześnie ubiegała się i otrzymała dofinansowanie ze środków
Europejskiego

Funduszu

Rozwoju

Regionalnego,

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 r. na projekt nr RPWM.09.02.00-280007/19-00: „Adaptacja mieszkań na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej w Olsztynie”,
w zakresie przebudowy lokalu mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 16/8 w kwocie 185 tys. zł
realizowaną przez ZLiBK oraz w kwocie 165 ty zł na przebudowę lokalu mieszkalnego przy
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ul. Warmińskiej 18/3 realizowaną przez Wydział Inwestycji Miejskich.
Porównując wykonanie z 2020 r. „pandemicznego” do roku 2019 należy stwierdzić znaczne
zmniejszenie ilości wyremontowanych lokali. ZLiBK w 2019 r. wyremontował 70 lokali na łączną
kwotę 2.388 tys. zł, w tym z otrzymanej dotacji w kwocie 2.292 tys. zł i ze środków własnych w kwocie
96 tys. zł. Z czego 10 lokali wyremontowano ze wsparciem finansowym Banku Gospodarstwa
Krajowego, Departamentu Funduszy Mieszkaniowych, na które Gmina Olsztyn otrzymała bezzwrotne
wsparcie finansowe z budżetu państwa w kwocie 428 tys. zł tj.: 45% faktycznie poniesionych kosztów
przedsięwzięcia tj. 951 tys. zł.
2. roboty zduńskie (przestawiono piece w 14 budynkach tj. 15 lokalach oraz rozebrano w 8
budynkach tj. 10 lokalach).
3. opracowanie dokumentacji technicznych oraz usuwanie awarii.
Przedstawiając powyższe wskazać należy, że rok 2020 był niekorzystny pod względem remontów. W
obliczu

trudnej

sytuacji

finansowej

gminy,

spowodowanej

stanem

epidemiologicznym

w kraju, odstąpiono od prac remontowych dachów i kominów, remontów i docieplenia elewacji,
wymiany stolarki okiennej, drzwiowej i podłóg oraz izolacji przeciwwilgociowej ścian zew. piwnic.
W 2020 r. środki finansowe przeznaczone na wykonanie prac remontowych w budynkach i lokalach
mieszkaniowego i użytkowego zasobu komunalnego w porównaniu z rokiem 2019 były niższe o 2.781
tys. zł brutto.
Ponadto w związku z wstrzymaniem procedury w zakresie zagospodarowania terenów
(podwórek) stanowiących własność Gminy Olsztyn przy budynkach Wspólnot Mieszkaniowych
w ramach posiadanych środków wykonano naprawę drogi dojazdowej i schodów terenowych przy
2 nieruchomościach Gminy Olsztyn oraz naprawę chodnika przy 1 Nieruchomości Wspólnej na łączną
kwotę 41 tys. zł brutto. Natomiast w ramach robót awaryjnych, zrealizowano prace związane z doraźna
naprawą chodników i dróg dojazdowych przy 2 Nieruchomościach Wspólnych na kwotę 17 tys. zł
brutto.
Rzeczywiste potrzeby finansowe w zakresie remontów wynikających z kontroli okresowych
budynków np. na remont dachów i kominów wynosiły 2.286 tys. zł (42 budynków), docieplenie, remont
elewacji 5.581 tys. zł /57 budynków/, remont klatek schodowych 1.393 tys. zł /60 budynków/. Natomiast
na realizację zobowiązań wobec najemców, dotyczących wymiany stolarki budowlanej 1.698 tys. zł.
Z uwagi na ograniczone środki finansowe nie zrealizowano w/w remontów, w tym zobowiązań wobec
242 najemców w 206 budynkach w zakresie stolarki. Ponadto nie wykonano izolacji
przeciwwilgociowej ścian zew. piwnic 3 budynków. Szczegółowe potrzeby remontowe w tym zakresie
przedstawia tabela nr 16 oraz tabela stanowiąca załącznik nr 1.
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Gmina dopuszcza możliwość zawarcia umowy na wykonanie remontu lokalu na koszt
i staraniem przyszłego najemcy. Lokale mieszkalne, których remont jest ekonomicznie nieopłacalny dla
Gminy, lub które zostały opróżnione w wyniku eksmisji, a także pomieszczenia niemieszkalne (strychy,
pralnie, suszarnie), mogą być wynajmowane w drodze konkursu ofert. Pierwszeństwo wynajmu lokalu
w drodze konkursu ofert przysługuje osobom umieszczonym na liście osób zakwalifikowanych
do wynajęcia lokalu komunalnego oraz osobom, wobec których Gmina posiada zobowiązanie
zapewnienia lokalu. W 2020r. Gmina zrealizowała tego rodzaju zobowiązania mieszkaniowe (bez
ponoszenia kosztów) wobec 5 rodzin. Orientacyjny koszt remontu lokali wykonanych przez najemców
szacuje się na kwotę 208 tys. zł brutto.
Tabela nr 17. Remont lokali komunalnych wykonanych na koszt i staraniem przyszłego najemcy
do 31.12.2020 r.
Ilość rodzin, wobec
których Gmina
zrealizowała zobowiązania

5

Szacunkowy orientacyjny
koszt remontu /tys. brutto/

208

Z uwagi na charakter remontów lokali (ekonomicznie nieopłacalnych dla Gminy) wykonanych
przez przyszłych najemców, Gmina w 2020 r. zaoszczędziła 208 tys. brutto, które mogła przeznaczyć
na remonty innych odzyskanych lokali mieszkalnych. Oferty lokali do remontów na koszt i staraniem
przyszłego najemcy cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Olsztyna.

B. Pomoc Gminy dla właścicieli lokali w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.
Pożyczki z przeznaczeniem na remonty części wspólnych nieruchomości w budynkach wspólnot
mieszkaniowych z udziałem Gminy Olsztyn, przyznawane są na wniosek właścicieli lokali w budynku,
w sytuacji gdy właściciele nie są w stanie pokryć kosztów remontu z własnych środków
i tylko przyznanie pożyczki pozwoli na zrealizowanie planowanych przez wspólnotę prac remontowych
części wspólnych budynku.
Realizacja pożyczek odbywa się w ramach zabezpieczonych środków w Budżecie Miasta na rok
bieżący. Zasady i tryb przyznawania pożyczek określa Uchwała Nr XXXV/397/97 Rady Miejskiej
z dnia 21 maja 1997 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczek na remonty budynków
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wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Olsztyn, zmienionej uchwałami: Nr XIX/274/99 Rady
Miejskiej w Olsztynie z dnia 25 listopada 1999 r., Nr XXXII/556/2000 r. Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 28 czerwca 2000 r.
W 2020 r. nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie pożyczki. W budżecie na rok 2020
nie zabezpieczono środków na ten cel. Brak zainteresowania powyższą formą pomocy może być
spowodowany korzystaniem z możliwości uzyskania kredytów bankowych na remonty części
wspólnych nieruchomości.

III.
1.

Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu.

Zasady polityki czynszowej.
Polityka czynszowa Gminy zmierza w kierunku uzyskania stawki czynszu na poziomie

zapewniającym pokrycie kosztów utrzymania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy. Proces zakładający docelowe pokrycie kosztów z wpływów z czynszów uwzględnia:

– ochronę najuboższych lokatorów przed skutkami wzrostu opłat mieszkaniowych poprzez
stosowanie obniżek stawek czynszu oraz systemu dodatków mieszkaniowych, przewidzianych
ustawą o dodatkach mieszkaniowych,

– tworzenie warunków do dokonywania dobrowolnych zamian lokali, w celu racjonalnego
zasiedlenia zasobu mieszkaniowego, uwzględniającego możliwości finansowe lokatorów, ich
potrzeby mieszkaniowe oraz standard mieszkań,

– stałe podnoszenie standardu usług świadczonych na rzecz najemców,
– stałe podnoszenie standardu budynków i lokali mieszkalnych.
Zarządzeniem Nr 288 Prezydenta Olsztyna z dnia 17 lipca 2019 r. ustalona została stawka
czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej najmu socjalnego lokalu oraz tymczasowego pomieszczenia
w wysokości 1,80 zł. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 277 Prezydenta Olsztyna z dnia 16 lipca 2012 r.
ustalono stawkę czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobie
mieszkaniowym Gminy w wysokości 5,92 zł. Natomiast zgodnie z Zarządzeniem Nr 152 Prezydenta
Olsztyna z dnia 18 kwietnia 2017 r., zmieniającym powyższe Zarządzenie, stawka, o której mowa wyżej,
podlega procentowemu zróżnicowaniu z uwzględnieniem czynników podwyższających lub
obniżających tę stawkę, określonych w § 13 Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Gminy Olsztyn na lata 2017-2021 (stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXII/514/17
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Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 stycznia 2017r.) , m.in. z uwagi na wyposażenie lokalu lub położenie
budynku. Uwzględniając powyższe, maksymalna stawka czynszu wynosi 10,06 zł/m2, natomiast
minimalna - 5,33 zł/m2.

2.

Obniżka stawki czynszu.
W trosce o najuboższych mieszkańców zasobu Gminy Olsztyn, zgodnie z załącznikiem do

Uchwały Nr XXXII/514/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniego
Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 2017-2021, wprowadzona
została możliwość obniżki stawki czynszu najmu lokalu, której wysokość uzależniona jest od łącznych
dochodów osiąganych przez najemców i wszystkie osoby zamieszkujące w danym lokalu.
Na wniosek najemcy o niskich dochodach, stawka czynszu może być obniżona, gdy najemca spełnia
łącznie następujące warunki:
1) zawarł umowę najmu lokalu na czas nieoznaczony,
2) nie ma zaległości w opłatach za używanie lokalu, a w przypadku lokalu zadłużonego - gdy Gmina
wyraziła zgodę na spłatę zaległości w ratach i dłużnik dokonuje terminowej spłaty naliczonych rat,
3) zajmuje lokal o powierzchni użytkowej nie przekraczającej powierzchni normatywnej, o której mowa
w art. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych.
Tabela Nr 18. Kryterium dochodowe uzasadniające przyznanie obniżki czynszu.

Wysokość
obniżki

Średni miesięczny dochód w przeliczeniu na jednego
członka gospodarstwa domowego
– ustalony w procentach w porównaniu do kwoty
najniższej emerytury
Gospodarstwo
wieloosobowe
do 90% najniższej
emerytury

Gospodarstwo
jednoosobowe
do 110% najniższej
emerytury

50%

powyżej 90% do 110%
najniższej emerytury

powyżej 110% do 135%
najniższej emerytury

40%

powyżej 110% do 135%
najniższej emerytury

powyżej 135% do 155%
najniższej emerytury

30%

powyżej 135% do 150%
najniższej emerytury

powyżej 155% do 180%
najniższej emerytury

60%

Od 1.03.2020 r. wysokość najniższej emerytury wynosiła 1 200,00 zł.
Poniższa tabela przedstawia faktyczny dochód uprawniający do obniżki czynszu w 2020 r.
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Tabela Nr 19. Wysokość dochodu uzasadniająca przyznanie obniżki czynszu w 2020 r.
Wysokość
obniżki
60%
50%
40%
30%

Średni miesięczny dochód w przeliczeniu na jednego członka
gospodarstwa domowego
Gospodarstwo wieloosobowe Gospodarstwo jednoosobowe
do 1080,00zł
do 1320,00zł
od 1080,01zł do 1320,00zł
od 1320,01zł do 1620,00zł
od 1320,01 zł do 1620,00zł

od 1620,01zł do 1860,00zł

od 1620,01zł do 1800,00 zł

od 1860,01zł do 2160,00zł

Obniżki stawki czynszu udziela się na okres 12 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca
następującego po złożeniu wniosku wraz deklaracją o wysokości dochodów członków gospodarstwa
domowego. Obniżka czynszu z tytułu niskich dochodów nie wyklucza możliwości ubiegania się
o dodatek mieszkaniowy, przy czym przy ustalaniu uprawnień do dodatku mieszkaniowego
uwzględniane są wydatki mieszkaniowe potwierdzone przez administratora lokalu po zastosowaniu
obniżek czynszu.
W 2020 r. złożono 683 wnioski o obniżenie stawki czynszu. Udzielono 665 obniżek czynszu
najemcom lokali, w tym obniżki: 30% - 27 najemcom, 40% - 84 najemcom, 50% - 114 najemcom,
60% - 440 najemcom. Natomiast 18 osobom odmówiono przyznania obniżki czynszu. Przyczynę
odmowy stanowiły zaległości w opłatach, przekroczone kryterium dochodowe, uzasadniające
udzielenie obniżki, nadmetraż lokalu, brak umowy na czas nieokreślony bądź wcześniej przyznana
obniżka, która nadal obowiązywała.
Tabela Nr 20. Liczba złożonych wniosków o obniżkę czynszu, przyznanych obniżek oraz odmów
w 2020 r.
Liczba złożonych wniosków
Liczba udzielonych obniżek
obniżki 60%
obniżki 50%
obniżki 40%
obniżki 30%
Liczba odmów

2017 r.
912
805
436
226
97
46
107

2018 r.
809
780
508
136
92
44
29

2019 r.
731
712
457
128
86
41
19

2020 r.
683
665
440
114
84
27
18
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Wykres Nr 7. Liczba złożonych wniosków o obniżkę czynszu, przyznanych obniżek oraz odmów.

Obniżki czynszu
Liczba złożonych wniosków
Liczba udzielonych obniżek
Liczba odmów
912
805

809 780

107

2017 r.

731 712

29
2018 r.

683 665

19
2019 r.

18
2020 r.

Porównując okres sprawozdawczy z poprzednimi latami, zauważalny jest spadek liczby
złożonych wniosków o obniżkę stawki czynszu. Zmalała również liczba odmów w sprawie przyznania
obniżki czynszu.
Wynajmujący zobowiązany jest udzielić obniżek stawek czynszu najemcom, którym
uprawnienie takie przyznała Rada Miasta Olsztyna. Udzielane obniżki stawek czynszu powodują
jednocześnie obniżenie wpływów czynszowych. Administrator zasobu komunalnego nie jest w stanie
z przychodów czynszowych za wynajmowane lokale mieszkalne pokrywać w całości kosztów
utrzymania zasobu mieszkaniowego Gminy. W związku z powyższym, w celu wyrównania różnicy,
koniecznym staje się zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych w budżecie Miasta Olsztyna.
Utrata dochodów z tytułu udzielonych obniżek stawek czynszu w latach 2017-2020 została
przedstawiona w poniższej tabeli.
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Tabela Nr 21. Utrata dochodów z tytułu udzielonych obniżek stawek czynszu w latach 2017-2020.
Obniżka
stawki
czynszu
2017 r.
Miesięcznie
(zł)
Rocznie
(zł)
2018 r.
Miesięcznie
(zł)
Rocznie
(zł)
2019 r.
Miesięcznie
(zł)
Rocznie
(zł)
2020 r.
Miesięcznie
(zł)
Rocznie
(zł)

30%

40%

4.388,19

12.814,14

36.502,09

52.658,28 153.769,68

438.028,32

4.253,78

12.160,14

51.045,36 145.921,68
4.184,94

Razem

82.592,09

136.296,78

991.105,08 1.635.561,36
97.706,91

136.105,43

263.815,20 1.172.482,92 1.633.265,16
21.610,52

90.393,47

127.719,92

259.326,24 1.084.721,64 1.532.639,04

11.177,74

33.122,40 134.132,88

60%

21.984,60

11.530,99

50.219,28 138.371,88
2.760,20

50%

19.271,88

87.064,85

120.274,67

231.262,56 1.044.778,20 1.443.296,04

Wykres Nr 8. Roczna utrata dochodów z tytułu udzielonych obniżek czynszu w zł.

Utrata dochodów z tytułu udzielonych obniżek czynszu w zł
30%

1,635,561.36

40%

50%

60%

Razem

1,633,265.16
1,532,639.04
1,443,296.04
1,172,482.92

1,084,721.64

991,105.08

1,044,778.20

438,028.32
153,769.68
52,658.28
2017 r.

263,815.20
145,921.68
51,045.36
2018 r.

259,326.24
138,371.88
50,219.28
2019 r.

231,262.56
134,132.88
33,122.40
2020 r.
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W okresie od 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. udzielone obniżki czynszu spowodowały utratę
wpływów czynszowych w kwocie 1.635.561,36 zł (za 12 miesięcy), w 2018 r. 1.633.265,16 zł (za 12
miesięcy), w 2019 r. 1.532.639,04 zł (za 12 miesięcy), zaś w 2020 r. 1.443.296,04 zł (za 12 miesięcy).
Z analizy porównawczej wynika, że utrata dochodów z tytułu udzielonych obniżek czynszu za
2020 r. w odniesieniu do 2019 r. uległa zmniejszeniu o 89.343,00 zł.

IV.

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej oraz wysokość

wydatków na gospodarkę mieszkaniową Gminy.
Podstawowe źródło finansowania gospodarki mieszkaniowej Gminy Olsztyn stanowią przychody
z tytułu:
− czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy,
− czynszu za najem lokali użytkowych oraz inne powierzchnie użytkowe, który stanowi także
źródło dofinansowania wydatków niedających się pokryć czynszem z najmu lokali
mieszkalnych i najmu socjalnego, z uwagi na brak wpływów od lokatorów zalegających
z opłatami czynszowymi i za dostarczone media, za które opłaty wnosi Gmina oraz niską stawką
czynszu za najem socjalny lokali,
− odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali i powierzchni użytkowych,
− dotacji,
− innych środków.
Wydatki związane z gospodarką mieszkaniową Gminy Olsztyn obejmują natomiast:
− koszty bieżącego utrzymania zasobów mieszkaniowych Gminy – eksploatacja i techniczne
utrzymanie budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy,
− zaliczki wpłacane przez Gminę na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej zgodnie
z udziałami Gminy we wspólnotach mieszkaniowych,
− wpłaty na fundusze remontowe we wspólnotach mieszkaniowych, zgodnie z posiadanymi
udziałami Gminy i uchwalonymi przez wspólnoty stawkami zaliczek,
− kredyty i pożyczki,
− odszkodowania za niezapewnienie przez Gminę Olsztyn lokali na potrzeby najmu socjalnego
zgodnie z prawomocnymi wyrokami sądowymi,
− koszty postępowania egzekucyjnego, dotyczące należności z tytułu zaległości za wynajmowane
lokale,
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− zasądzone, lecz nieściągnięte należności za wynajmowane lokale,
− koszty bieżących remontów budynków i lokali komunalnych,
− koszty rozbiórek budynków.

1.

Wpływy czynszowe za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże (wg przypisu) oraz wpłaty
rzeczywiste dokonane przez najemców w latach 2017-2020.
Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są wpływy czynszowe za lokale mieszkalne,

użytkowe i garaże.
Podstawę pobierania opłat z tytułu czynszu za lokale mieszkalne stanowi umowa najmu. Zasady
naliczania czynszu zostały określone w przepisach prawa miejscowego. Prezydent Olsztyna
Zarządzeniem Nr 288 z 17.07.2019 r. ustalił stawkę czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu
socjalnego oraz pomieszczenia tymczasowego w wysokości 1,80 zł oraz Zarządzeniem Nr 152
z 18.04.2017 r. zmieniającym Zarządzenie Nr 277 Prezydent Olsztyna z 16.07.2012 r. ustalił stawkę
czynszu 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobie mieszkaniowym Gminy
w wysokości 5,92 zł.
Podstawę pobierania czynszu najmu za lokale użytkowe i pomieszczenia gospodarcze stanowi
umowa najmu łącząca strony. Minimalne stawki czynszu najmu netto za 1 m 2 powierzchni lokalu
użytkowego i pomieszczenia gospodarczego uwzględniające ich przeznaczenie w strefach, zostały
określone w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 545 Prezydenta Olsztyna z dnia 08.11.2017 r. w sprawie
wykonania uchwały dotyczącej zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i pomieszczeniami
gospodarczymi stanowiącymi własność Gminy Olsztyn ze zm. Stawki czynszu ulegają podwyższeniu
raz w roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług ogłaszany przez Prezesa GUS
w Dz. Urz. „Monitor Polski”. Ponadto, zwiększenie stawki czynszu może nastąpić z zachowaniem
jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia dotychczas obowiązującej stawki czynszu ze skutkiem na
koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku zmiany wcześniej wspomnianego Zarządzenia
Prezydenta Olsztyna.
Zasady naliczania czynszu za garaże określa Zarządzenie Nr 59 Prezydenta Olsztyna z dnia
22.02.2012 r. zmieniające Zarządzenie Nr 13 Prezydenta Miasta Olsztyna z dnia 15.01.2008 r. w sprawie
ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem garaży stanowiących własność Gminy Olsztyn.
Wpływy czynszowe za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże oraz wpłaty rzeczywiste dokonane
przez najemców w latach 2017-2020 zostały przedstawione w poniższej tabeli.
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Tabela Nr 22.Wpływy czynszowe za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże (wg przypisu) oraz wpłaty
rzeczywiste dokonane przez najemców w latach 2017-2020.

rok

Wpływy z czynszu
i świadczeń (wg
przypisu)
(zł)

Wpłaty rzeczywiste
(z dodatkami
mieszkaniowymi)
(zł)

Różnica pomiędzy wpływami wg
przypisu a wpłatami rzeczywistymi
(zł)

2017

27.546.377,33

24.774.690,44

2.771.686,89

2018

26.771.612,84

24.148.164,24

2.623.448,60

2019

26.701.235,88

24.307.227,55

2.394.008,33

2020

26.341.114,25

23.907.519,13

2.433.595,12

Z analizy porównawczej wynika, że wpływy z tytułu czynszu i świadczeń (wg przypisu)
w 2020 r. w odniesieniu do 2019 r. uległy zmniejszeniu o 360.121,63 zł, wpłaty rzeczywiste również
uległy zmniejszeniu o 399.708,42 zł. Jest to efekt sprzedaży lokali najemcom tych lokali. Najemcy
znajdujący się w korzystnej sytuacji finansowej dokonują wykupu lokali, korzystając z obowiązującej
w tym zakresie bonifikaty, natomiast osoby, których sytuacja finansowa uniemożliwia wykup lokalu
mieszkalnego, pozostają nadal najemcami lub bezumownymi użytkownikami lokali. Różnica pomiędzy
wpływami należnymi tzw. przypisem, a wpłatami rzeczywistymi w 2020 r. wyniosła 2.433.595,12 zł,
zaś w 2019 r. 2.394.008,33 zł. Należy zauważyć, że wpłaty rzeczywiste pokrywają nie tylko należności
danego roku, ale zaliczane są również na zaległości powstałe w latach poprzednich.
Podwyższona stawka czynszu wpłynęła na ograniczenie możliwości finansowych wielu
najemców mieszkań komunalnych, a co za tym idzie doprowadziła do wzrostu zaległości czynszowych.
Realne dochody uzyskiwane z wpłat czynszowych, opłat za media zasadniczo różnią się od przychodów
należnych tzw. przypisu. Podwyższona stawka czynszu uwzględniła ochronę najuboższych lokatorów
przed skutkami wzrostu opłat mieszkaniowych poprzez stosowanie obniżek czynszu oraz system
dodatków mieszkaniowych, przewidzianych ustawą o dodatkach mieszkaniowych. Skutki podwyżki
czynszu odczuli najemcy zajmujący lokale z tzw. nadmetrażem. Podwyższona stawka spowodowała
działania najemców tych lokali zmierzające do zamiany lokali na mniejsze lub ich wykupu.
Przychody z czynszów za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże wykazują w ostatnich latach
tendencję malejącą. Przyczynia się do tego brak zmiany stawek czynszów za lokale oraz znaczący
spadek przychodów za lokale, spowodowany zmianą ich formy własności (sprzedaż lokali
mieszkalnych, użytkowych i garaży na rzecz najemców bądź w formie przetargu publicznego).
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2. Koszty utrzymania budynków i lokali gminnych.
Koszty związane z utrzymaniem zasobów lokalowych obejmują utrzymanie eksploatacyjne oraz
techniczne utrzymanie zasobów. Znacząca grupa kosztów obejmuje utrzymanie eksploatacyjne.
Podstawowe stałe koszty obejmują: dostawę energii elektrycznej do pomieszczeń wspólnego
użytkowania, usługi deratyzacji i dezynsekcji, ubezpieczenie budynków, utrzymanie administratora
(utrzymanie siedziby, płace z narzutami), opłaty bankowe, rozliczenia z tytułu wody, odbioru ścieków
(zużycia ponad normę), itp. Koszty obejmujące techniczne utrzymanie zasobów obejmują koszty
ponoszone na realizację prac awaryjno – konserwacyjnych, w tym utrzymanie dyżurów pogotowia
technicznego oraz remonty bieżące i w miarę możliwości bądź konieczności remonty kompleksowe
poszczególnych elementów obiektów. Poziom kosztów uzależniony zostaje od wysokości wpływów
z tytułu czynszów za lokale mieszkalne oraz użytkowe.
Koszty utrzymania budynków gminnych i lokali gminnych w latach 2017-2020 (bez kosztów
w częściach wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych) przedstawia poniższa tabela.
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Tabela Nr 23. Koszty utrzymania budynków gminnych i lokali gminnych w latach 2017-2020.
Wyszczególnienie Remonty w tym
Koszty
Koszty
Koszty
Ogółem
(w tys. zł)
ogółem remonty administro- eksploatacji konserwacji koszty
lokali
wania
gminnych

w tym dotacja
przedmiotowa

Rok 2017
wg prognoz
Wykonanie
Różnica

3.490
4.243
+757

1.299
2.155
+856

3.862
4.213
+351

3.814
3.820
+6

1.254
1.138
-116

12.420
13.411
+991

1.402
2.384
+982

3.553
3.807
+254

1.322
1.612
+290

3.951
4.507
+556

3.883
3.938
+55

1.277
1.177
-100

12.644
13.429
+785

1.427
1.784
+357

3.631
1.351
4.619
2.388
+988 +1.037

4.018
4.685
+667

3.968
3.559
-409

1.305
1.215
-90

12.922
14.078
+1.156

1.459
2.665
+1.206

4.118
4.575
+457

4.067
3.898
-169

1.337
1.229
-108

13.244
11.540
- 1.704

1.495
344
-1.151

(+wzrost,-spadek)
Rok 2018
wg prognoz
Wykonanie
Różnica
(+wzrost,-spadek)
Rok 2019
wg prognoz
Wykonanie
Różnica
(+wzrost,-spadek
Rok 2020
wg prognoz
Wykonanie
Różnica

3.722
1.838
-1.884

1.385
684
-701

(+wzrost,-spadek

Faktycznie poniesione koszty utrzymania budynków gminnych i lokali gminnych ogółem
w 2020 r. są niższe o 1.704.000 zł niż koszty prognozowane na rok 2020. Analizując faktyczne koszty
utrzymania budynków i lokali gminnych w 2020 r. w stosunku do kosztów prognozowanych, stwierdza
się, iż:
- koszty remontów uległy zmniejszeniu o 1.884.000 zł – poziom wykonania wynikał z faktycznych
potrzeb remontowych wynikających ze stanu lokali i budynków oraz obowiązujących umów
z wykonawcami. Z uwagi na stan epidemiologiczny COVID-19 w kraju odstąpiono od realizacji
w 2020 r. robót, m.in. wymiany stolarki okiennej, wymiany stolarki drzwiowej, wymiany podłóg,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian.
- koszty administrowania uległy zwiększeniu o 457.000 zł – poziom wykonania wynikał z faktycznych
kosztów administrowania.
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Należy zaznaczyć, że prognozy do Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Gminy na lata 2017-2021 były konstruowane na podstawie danych za 2015r. z uwzględnieniem jedynie
przewidywanego wskaźnika inflacji. W związku z powyższym poniesione koszty za 2020 r. należy
odnieść do poziomu poniesionych kosztów w 2019 r. Biorąc powyższe pod uwagę poniesione koszty
uległy zmniejszeniu o 110.000 zł.
- koszty eksploatacji uległy zmniejszeniu o 169.000 zł – poziom wykonania wynikał z obowiązujących
umów z dostawcami usług,
- koszty konserwacji zmniejszyły się o 108.000 zł – poziom wykonania wynikał z faktycznych potrzeb
bieżącej konserwacji, z konieczności awaryjnego zabezpieczenia w niezbędnym zakresie lokali lub
budynków (w związku ze zdarzeniami losowymi – pożary, wichury, itp.), a także z obowiązujących
umów z dostawcami usług i najpilniejszych potrzeb.
Ponadto analizując poziom kosztów utrzymania budynków i lokali gminnych w 2020 r.
w stosunku do poziomu kosztów w 2019 r., można zaobserwować ich spadek o 2.538.000 zł, w tym:
zmniejszeniu uległy koszty remontów lokali o 2.781.000 zł, koszty administrowania o 110.000 zł, zaś
zwiększeniu uległy koszty konserwacji o 14.000 zł, koszty eksploatacji o 339.000 zł.
Na zmniejszenie kosztów miały wpływ wytyczne określone w Zarządzeniu Nr 132 Prezydenta
Olsztyna z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie ograniczenia niektórych wydatków na 2020 rok
określonych w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy i Urzędu Miasta Olsztyna,
dotyczące przeglądu zaplanowanych zadań pod kątem oceny konieczności, celowości i możliwości ich
realizacji, dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny oraz stan epidemii COVID-19,
w pozycji: Remonty budynków i lokali będących w 100% własnością Gminy Olsztyn.
Obecnie wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych nie pokrywają kosztów ich utrzymania i nie
występuje z tego tytułu nadwyżka, którą można byłoby przeznaczyć na potrzeby mieszkaniowe.
Porównanie wpływów czynszowych i kosztów utrzymania lokali użytkowych w zasobie
mieszkaniowym w latach 2017-2020 przedstawiono w poniższej tabeli.
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Tabela Nr 24. Koszty utrzymania lokali użytkowych w zasobie mieszkaniowym i wpływy czynszowe
w latach 2017-2020.

Koszty
utrzymania
lokali
użytkowych

Wpływy
czynszowe z
lokali
użytkowych
(przypis)

Różnica pomiędzy
kosztami a wpływami
należnymi w skali
roku

2017

(zł)
2 778 302,28

(zł)
2 758 002,38

(zł)
-20 299,90

2018
2019
2020

2 855 850,05
2 855 309,12
2 809 002,17

2 695 447,42
2 789 132,56
2 695 299,22

-160 402,63
-66 176,56
-113 702,95

Rok

Różnica pomiędzy kosztami utrzymania lokali użytkowych a wpływami należnymi za lokale
użytkowe wynika:
1. z dużej ilości lokali użytkowych oddanych w najem organizacjom pozarządowym, które
korzystają z preferencyjnych stawek czynszu, bądź są z ich płacenia całkowicie zwolnione na
podstawie stosownych rozstrzygnięć,
2. z przekazania lokali, które były wolne i położone w atrakcyjnych lokalizacjach miejskim
jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd,
3. ze stosunkowo dużej ilości pustostanów, położonych poza ścisłym centrum miasta lub poza
głównymi ciągami komunikacyjnymi, których zły stan techniczny oraz brak wyposażenia
w media nie przyciąga uwagi potencjalnych najemców, a które z uwagi na brak użytkowników
wymagają doraźnych zabezpieczeń przed dostępem osób postronnych, w tym dozoru czy
ochrony fizycznej,
4. ze stawek czynszów, które nie pokrywają w całości kosztów utrzymania lokalu,
5. z podjętych decyzji dotyczących sprzedaży lokali użytkowych w trybie przetargowym, który jest
rozłożony w czasie,
6. z wyłączenia poszczególnych budynków/lokali użytkowych z najmu w związku z toczącymi się
procedurami inwestycyjnymi,
7. z dużej rotacji lokali użytkowych i konieczności przeprowadzania procedur najmu rozłożonych
w czasie i mających negatywny wpływ na utrzymanie ciągłości przychodów.
8. Z sytuacji epidemiologicznej Covid-19, która w 2020r. przyczyniła się do rezygnacji najemców
z najmu lokali w branżach najbardziej dotkniętych restrykcjami.
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3.

Wydatki na pokrycie udziału Gminy w remontach części wspólnych budynku.
Zaliczki na pokrycie kosztów administrowania, eksploatacji, konserwacji i fundusz remontowy

w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Olsztyn wynikają z podejmowanych
uchwał na corocznych zebraniach przez właścicieli lokali (w I kwartale każdego roku).
Koszty utrzymania nieruchomości wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w latach
2017-2020 przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela Nr 25. Koszty utrzymania nieruchomości wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych
w latach 2017-2020
Koszty (w tys. zł)

Fundusz
w tym dotacja
remontowy przedmiotowa
na remonty
części
wspólnych
nieruchomości

Zaliczki na
Zaliczki na Zaliczki na Ogółem
pokrycie
koszty
koszty
kosztów
eksploatacji konserwacji
administrowania

Rok 2017
wg prognoz
Wykonanie
Różnica

3.754
4.140
+ 386

1.526
1.526
0

1.035
1.001
-34

1.397
1.412
15

469
449
-20

6.655
7.002
347

3.822
4.059
+237

1.533
3.526
+1.993

1.054
963
-91

1.422
1.403
-19

477
418
-59

6.775
6.843
68

3.906
3.988
+82

1.588
1.526
-62

1.077
913
-164

1.453
1.408
-45

488
392
-96

6.924
6.702
-222

4.003
3.810
-193

1.627
2.050
423

1.104
882
-222

1.490
1.460
-30

500
373
-127

7.097
6.524
-573

(+wzrost,-

spadek)
Rok 2018
wg prognoz
Wykonanie
Różnica
(+wzrost,
-spadek)

Rok 2019
wg prognoz
Wykonanie
Różnica
(+wzrost,
-spadek)

Rok 2020
wg prognoz
Wykonanie
Różnica
(+wzrost,
-spadek)

Faktycznie poniesione koszty utrzymania nieruchomości wspólnych w budynkach wspólnot
mieszkaniowych ogółem w 2020 r. są niższe o 573.000 zł niż koszty prognozowane na rok 2020. Poziom
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wykonania powstaje z realizacji zadań wynikających z uchwał wspólnot mieszkaniowych z udziałem
Gminy podejmowanych na corocznych zebraniach przez właścicieli lokali (w I kwartale każdego roku).
Z analizy porównawczej wynika, że koszty utrzymania nieruchomości wspólnych w budynkach
wspólnot mieszkaniowych w 2020 r. w odniesieniu do kosztów w 2019 r. uległy zmniejszeniu
o 178.000 zł. Powyższe jest skutkiem zmniejszenia udziału Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych
w związku z wykupem lokali mieszkalnych i użytkowych przez najemców oraz zmniejszeniem ilości
remontów z uwagi na panujący w roku sprawozdawczym stan epidemii w związku z zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2.
Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej na remonty części wspólnych nieruchomości
wyniosła 1.627.000 zł, zaś przyznana na 2020 r. kwota dotacji wyniosła 2.050.000 zł, zgodnie z Uchwałą
Nr XXVIII/487/20 Rady Miasta Olsztyna z dnia 16.12.2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu
Miasta Olsztyna na 2020 r.
4.

Zaległości najemców w opłatach za lokale mieszkalne.
Tabela Nr 26. Zaległości najemców w opłatach za lokale mieszkalne.

Mieszkania

Lata

Liczba najemców zalegających

ogółem

Wysokość zaległości
w tyś. zł

z opłatami za mieszkanie

ogółem

%

powyżej

%

zasobu

3
miesięcy

zasobu

Przeciętna
wysokość na
1 najemcę
zalegającego
w tys. zł

powyżej
ogółem

3 miesięcy

powyżej
ogółem

3
miesięcy

2017

4 554

2 954

64,87%

1 139

25,01% 50.284*

34.304**

17,02

30,12

2018

4 379

2 881

65,79%

1 081

24,69% 54.095*

36.060**

18,78

33,36

2019

4 250

2 836

66,73%

1 025

24,12% 58.573 *

36.799**

20,65

35,9

2020

4 148

3 543

85,41%

984

23,72% 63.079 *

38.797**

17,80

39,43

Objaśnienie do lat 2017 – 2020:
* rok 2017 – w tym zaległości z tytułu:
- czynszu i odszkodowania : 17.087, tj. 47,16%
- świadczeń : 19.146, tj. 52,84%
- odsetek : 9.432
- kosztów sądowych, komorniczych : 4.619
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** rok 2017 – w tym zaległości z tytułu:
- czynszu i odszkodowania : 12.101, tj. 47,16%
- świadczeń : 13.559, tj. 52,84%
- odsetek : 5.739
- kosztów sądowych, komorniczych, eksmisji : 2.905
* rok 2018 – w tym zaległości z tytułu:
- czynszu, odszkodowania i świadczeń : 37.508
- odsetek : 11.369
- kosztów sądowych, komorniczych : 5.217
** rok 2018 – w tym zaległości z tytułu:
- czynszu, odszkodowania i świadczeń: 25.925
- odsetek : 6.996
- kosztów sądowych, komorniczych, eksmisji : 3.139
* rok 2019 – w tym zaległości z tytułu:
- czynszu, odszkodowania i świadczeń : 38.867
- odsetek : 13.853
- kosztów sądowych, komorniczych : 5.853
** rok 2019 – w tym zaległości z tytułu:
- czynszu, odszkodowania i świadczeń: 25.691
- odsetek : 7.794
- kosztów sądowych, komorniczych, eksmisji : 3.314
* rok 2020 – w tym zaległości z tytułu:
- czynszu, odszkodowania i świadczeń : 41.801
- odsetek : 14.893
- kosztów sądowych, komorniczych : 6.385
** rok 2020 – w tym zaległości z tytułu:
- czynszu, odszkodowania i świadczeń: 26.794
- odsetek : 8.501
- kosztów sądowych, komorniczych, eksmisji : 3.502

44

Zaległości najemców w opłatach za lokale mieszkalne na dzień 31.12.2020 r. w odniesieniu
do stanu należności na 31.12.2019 r. uległy zwiększeniu o kwotę 4.506 tys. zł tj. o 7,69 % w tym:
- z tytułu czynszu, odszkodowania i świadczeń o 2.593 tys. zł, tj. o 4,43 %,
- z tytułu odsetek o 1.382 tys. zł, tj. o 10,23 %,
- z tytułu kosztów sądowych, komorniczych o 531 tys. zł.
Od kilku lat poziom zaległości w opłatach za lokale mieszkalne sukcesywnie wzrasta. Na wzrost
zadłużenia najemców wpływają m.in. takie czynniki jak pauperyzacja społeczeństwa (bezrobocie, brak
stałego źródła utrzymania), zmniejszenie dochodów gospodarstw domowych lub ich całkowita utrata,
rosnące koszty utrzymania w tym usług mieszkaniowych, a także niewłaściwe postawy najemców
wobec pojawiających się problemów i trudności (m.in. brak aktywności w samodzielnym
rozwiązywaniu problemów finansowych rodziny, brak umiejętności racjonalnego gospodarowania
posiadanym budżetem), znaczny udział najemców utrzymuje się ze środków budżetu państwa (renty,
emerytury, zasiłki, pomoc społeczna).
Zaległości w opłatach czynszowych utrudniają bieżącą działalność ZLiBK, stanowią przyczynę
opóźnień w płatnościach na rzecz usługodawców oraz powodują konieczność ponoszenia dodatkowych
kosztów związanych z windykacją należności na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego.
Zmniejszające się przychody, wzrost zaległości oraz wzrost kosztów utrzymania lokali i budynków
komunalnych spowodowały w poprzednim okresie pogorszenie się sytuacji finansowej ZLiBK.
Zakłócenie w opłatach czynszowych ma podwójnie negatywny wpływ na funkcjonowanie Zakładu. Po
pierwsze – dostawcy dostarczają najemcom energię cieplną, wodę, gaz i inne usługi komunalne. Za
wnoszone przez najemców opłaty z tytułu świadczeń, Zakład powinien terminowo regulować faktury
wystawione przez dostawców usług. Jednakże z powodu nie wnoszenia przez najemców terminowo
należnych opłat, powstają zobowiązania wobec dostawców. Po drugie – działalność Zakładu - przede
wszystkim konserwacje i remonty budynków są prowadzone za opłaty czynszowe najemców.
W związku z dużymi zaległościami w płatnościach dokonywanych przez najemców, ZLiBK nie
dysponuje środkami na pełną realizację konserwacji i remontów budynku zgodnie z bieżącymi
potrzebami. Ponadto jako administrator ZLiBK powinien zapewnić stałe utrzymanie sprawności
technicznej administrowanych zasobów przez realizację usług w zakresie stałej konserwacji
ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej jak również powinien zapewnić usługi pogotowia
technicznego po godzinach pracy zakładu i w dni wolne od pracy.
Komunalny zasób mieszkaniowy (zgodnie ze swoim podstawowym założeniem) służyć ma
przede wszystkim jako pomoc osobom najbardziej potrzebującym o niskich dochodach oraz rodzinom
żyjącym w niedostatku. Trudności w regulowaniu opłat przez osoby korzystające z komunalnych lokali
mieszkalnych, z uwagi na sytuację finansową rodziny, do których kierowana jest pomoc mieszkaniowa,
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są zjawiskiem nieuniknionym. Dlatego też mieszkańcy lokali mieszkalnych będących własnością
Gminy Olsztyn korzystać mogą z licznych instrumentów prawnych, mających na celu udzielenie
pomocy w regulowaniu opłat bieżących, jak i w spłacie powstałych należności.
Działania w celu zapewnienia regularnego i terminowego otrzymywania należności z tytułu
czynszu
Dyrektor ZLiBK Zarządzeniem Nr 12 z dnia 27.07.2017 r. wprowadził instrukcję postępowania
windykacyjnego w Zakładzie Lokali i Budynków Komunalnych. Instrukcja windykacyjna ustala
podstawowe zasady postępowania w sprawach dotyczących dochodzenia należności z tytułu najmu lub
zajmowania bez tytułu prawnego lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży Gminy Olsztyn
administrowanych przez ZLiBK, w tym w szczególności:
•

obowiązujące terminy regulowania należności,

•

zasady naliczania odsetek za zwłokę,

•

zasady i terminy wystawiania wezwań do zapłaty,

•

pozostałe działania podejmowane w celu wyegzekwowania długu.

Pracownicy ds. windykacji czynszowych kontrolują terminowość realizacji należności, poprzez analizę
kont najemców. Należności stają się wymagalne w dniu następnym po upływie terminu płatności.
Windykacja rozpoczyna się, jeśli jest to możliwe, od osobistego lub telefonicznego kontaktu
z dłużnikiem. W trakcie rozmowy telefonicznej dłużnik jest informowany w szczególności o:
1) wystąpieniu zaległości;
2) naliczaniu odsetek;
3) możliwości ubiegania się o ulgę w spłacie zaległości;
4) możliwości wypowiedzenia umowy i obciążenia odszkodowaniem z tytułu bezumownego
korzystania z lokalu, w wysokości przewidzianej prawem;
5) w przypadku lokali mieszkalnych dodatkowo o możliwości:
a) ubiegania się o otrzymanie obniżki dochodowej z tytułu uzyskiwania niskich dochodów –
w przypadku lokali wynajmowanych na czas nieoznaczony
b) ubiegania się o dodatek mieszkaniowy,
c) ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej,
d) zamiany lokalu na lokal o niższych kosztach utrzymania.
Windykacja obejmuje także osobiste spotkania z dłużnikiem, mające na celu w szczególności
przekazanie informacji, o których mowa powyżej oraz:
1) ustalenie przyczyn zadłużenia;
2) zapoznanie się z sytuacją majątkową dłużnika;
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3) uzyskanie od dłużnika dokumentu uznania długu i ewentualnego zobowiązania do jego spłaty.
Na wniosek najemców znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
w oparciu o postanowienia Uchwały Nr LIII/859/14 Rady Miasta Olsztyna z 28 maja 2014 r., która
weszła w życie 9.07.2014 r., spłata należności może zostać odroczona lub rozłożona na raty, pod
warunkiem systematycznego wnoszenia opłat bieżących.
Najemcom, którzy mimo otrzymywanych wezwań do zapłaty nie podejmują żadnych działań (brak
wpłat, brak podania o rozłożenie należności na raty), Zakład wypowiada umowy najmu. Sprawy
o zapłatę należności kierowane są na drogę postępowania sądowego, a w dalszej kolejności po
uzyskaniu tytułów egzekucyjnych do egzekucji komorniczej. Dochodzenie należności na drodze
egzekucji komorniczej bardzo często jest bezskuteczne, ponieważ dłużnicy nie wykazują posiadanego
majątku, nie figurują w Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych, w ewidencji emerytalno-rentowej oraz
w ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą. Zakład kieruje również wnioski do Sądu
o nadanie orzeczenia - zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego, celem kierowania nakazów
bądź wyroków do egzekucji w krajach UE. ZLiBK podejmuje liczne działania windykacyjne w celu
zwiększenia skuteczności ściągnięcia zaległości czynszowych. Równolegle do działań windykacyjnych
pracownicy Zakładu prowadzą negocjacje z dłużnikami na temat zasad spłaty zadłużenia poprzez
korespondencję, rozmowy telefoniczne, rozmowy bezpośrednie w siedzibie ZLiBK lub w miejscu
zamieszkania dłużnika. Wszyscy najemcy oraz byli najemcy, którzy wyrokiem sądowym otrzymali
prawo do lokalu socjalnego informowani są o możliwości korzystania z dodatków mieszkaniowych.
Pracownicy Zakładu nakłaniają najemców do składania wniosków o dodatek mieszkaniowy i pomoc
społeczną. Systemem dodatków mieszkaniowych objęte są słabsze ekonomicznie gospodarstwa
domowe. System ten ma na celu pomoc w pokrywaniu wydatków mieszkaniowych.
W ramach Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych działa Biuro Zamiany Mieszkań (BZM),
które pośredniczy przy dobrowolnej zamianie lokali komunalnych. Pracownicy Zakładu informują
najemców o możliwości składania ofert na zamianę mieszkań w zamian za spłatę zadłużenia
czynszowego. Celem BZM jest pomoc przy pozyskiwaniu przez najemców lokali komunalnych,
mieszkań odpowiadających wielkością, standardem oraz kosztami utrzymania do własnych potrzeb.
W rejestrze danych zamieszczane są oferty lokali mieszkalnych bezpośrednio zgłaszane w Biurze
Zamiany Mieszkań. Zgłoszenie jest bezpłatne.
W trosce o najuboższych mieszkańców zasobu mieszkaniowego Olsztyna, wprowadzone zostały
obniżki czynszu najmu lokalu, których wysokość uzależniona jest od łącznych dochodów osiąganych
przez najemców i wszystkie osoby zamieszkujące w danym lokalu. Na wniosek najemcy o niskich
dochodach, stawka czynszu może być obniżona, gdy najemca spełnia łącznie następujące warunki:
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zawarł umowę najmu lokalu na czas nieoznaczony, nie ma zaległości w opłatach za używanie lokalu,
a w przypadku lokalu zadłużonego – gdy Gmina wyraziła zgodę na spłatę zaległości w ratach i dłużnik
dokonuje terminowej spłaty naliczonych rat, zajmuje lokal o powierzchni użytkowej nie przekraczającej
powierzchni normatywnej, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach
mieszkaniowych.
Ponadto najemcy komunalnych lokali mieszkalnych lub osoby zajmujące lokale mieszkalne bez
tytułu prawnego, posiadający zadłużenie czynszowe powyżej 2.000 zł oraz wspólnie z nimi
zamieszkujące osoby pełnoletnie i odpowiedzialne solidarnie za zapłatę czynszu lub odszkodowania
mogą je spłacić w formie świadczeń niepieniężnych np.: wykonując prace porządkowe, drobne prace
eksploatacyjne polegające na malowaniu, sprzątaniu, remontach i naprawach w budynkach
komunalnych, itp.
5.

Biuro Zamiany Mieszkań.
W celu racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy kontynuowana

jest polityka zamiany mieszkań m.in. poprzez działanie Biura Zamiany Mieszkań, z siedzibą
w Zakładzie Lokali i Budynków Komunalnych.
W bazie Biura Zamiany Mieszkań widnieją nowo złożone oferty, jak i oferty z lat poprzednich,
zaktualizowane zgodnie z wolą wnioskodawców. W roku sprawozdawczym do Biura Zamiany
Mieszkań łącznie wpłynęło 65 wniosków o dobrowolna zamianę lokalu.
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w Biurze Zamiany Mieszkań widniało 58 aktualnych ofert
o dobrowolną zamianę lokalu. Zamiana lokalu najczęściej podyktowana jest chęcią zmniejszenia lub
odwrotnie - zwiększenia powierzchni lokalu, obniżenia kosztów utrzymania lokalu, zmiany lokalizacji,
poprawy warunków mieszkaniowych bądź wykupu lokalu mieszkalnego.
Osoby umieszczone w rejestrze osób zgłaszających wolę zamiany dotychczas zajmowanego lokalu
w Biurze Zamiany Mieszkań, mają możliwość pobierania danych adresowo-osobowych potencjalnych
uczestników zamiany.
W 2020 r. zrealizowano 6 zamian (12 ofert o zamianę) za pośrednictwem Biura Zamiany
Mieszkań, w tym 1 zamianę ze spłatą zaległości na łączną kwotę 10.645,06 zł.
Jedna z procedur zamiany lokali dotyczyła lokalu należącego do innego zasobu mieszkaniowego.
Zrealizowane zamiany w 2020 r. w głównej mierze dotyczyły lokali z zasobu Gminy Olsztyn.
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Wykres Nr 9. Liczba ofert o dobrowolną zamianę lokalu i zrealizowanych zamian.

Biuro Zamiany Mieszkań
Liczba ofert o dobrowolną zamianę lokalu
Liczba przeprowadzonych zamian lokali
129

64

67
58

10
2017 r.

8
2018 r.

5
2019 r.

6
2020 r.

Wykres Nr 10. Kwota spłaconych zaległości w wyniku dobrowolnej zamiany mieszkań w zł.

Kwota spłaconych zaległości w wyniku
dobrowolnej zamiany mieszkań
108,966.49 zł

32,001.30 zł
630.00 zł

2017 r.

2018 r.

2019 r.

10,645.06 zł

2020 r.

W wyniku przeprowadzonych dobrowolnych zamian lokali, strony zamiany uzyskały poprawę
warunków mieszkaniowych, dostosowanie lokalu do ich możliwości finansowych, spłatę zaległości
oraz umożliwienie spełnienia kryterium metrażowego w przypadku ubiegania się o obniżkę czynszu lub
dodatek mieszkaniowy.
Brak zainteresowania zamianą na niektóre oferowane w Biurze Zamiany Mieszkań mieszkania
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wynika z obniżonego standardu lokalu, w tym posiadanie wspólnie użytkowanych pomieszczeń typu
łazienka, wc, przedpokój, wc usytuowanym poza lokalem lub ogrzewania piecami węglowymi.
Najemcy zajmujący lokale o niskim standardzie oczekują zamiany na lokal samodzielny z pełnym
wyposażeniem oraz ogrzewaniem i ciepłą wodą z sieci miejskiej. Lokale o obniżonym standardzie nie
stanowią atrakcyjnej oferty, w związku z tym brak jest zainteresowania zamianą na oferowane
mieszkania.
Biuro Zamiany Mieszkań dysponuje dostosowanym oprogramowaniem dostępnym na stronie
internetowej Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych dzięki któremu każdy zainteresowany może
zapoznać się z bazą aktualnych ofert lokali zgłoszonych do zamiany.

V.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1. Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do
zadań własnych gminy. Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym nie jest rzeczą prostą
i łatwą, podlega ono różnym ograniczeniom, nie tylko w związku z ograniczeniami prawnymi,
ale głównie z uwagi na specyfikę podmiotu zarządzania, jakim jest mieszkaniowy zasób komunalny.
Ograniczenia te wynikają również ze szczególnego celu istnienia tego zasobu, jakim jest wynajmowanie
mieszkań często ludziom ubogim, których nie stać na płacenie czynszu i czasem nie stać nawet na
pokrywanie kosztów eksploatacji lokali. Trudności we właściwym zarządzaniu w tym sektorze wynikają
też z wieloletnich zaniedbań zarówno w zakresie ustawodawstwa, jak i z braku dostatecznych środków
budżetowych przeznaczonych na ten cel. Głównym problemem jest tworzenie warunków mających na
celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb gospodarstw
domowych o niskich dochodach, zgodnie z aspiracjami, potrzebami i możliwościami ekonomicznymi
tych gospodarstw, przy zastosowaniu odpowiednich instrumentów na etapie planowania, budowania,
a następnie eksploatacji posiadanego zasobu mieszkaniowego. Celem gospodarki mieszkaniowej gminy
jest optymalne wykorzystanie posiadanych nieruchomości gminnych w procesie wykonywania zadań
publicznych, tzn. zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez zapewnienie
niezbędnej ilości lokali mieszkalnych, w tym właściwe utrzymanie już istniejących oraz budownictwo
nowych. Zadania gminy w tym zakresie określane są w Wieloletnich Programach Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy na kolejne lata, jednakże nie wyczerpują one wszystkich możliwości
i aspektów, a przede wszystkim nie wskazują długiego horyzontu czasowego.
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2. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w skład mieszkaniowego zasobu Gminy wchodziło 4.035
lokali (lokale usytuowane w budynkach stanowiących 100% własności Gminy, w budynkach Wspólnot
Mieszkaniowych oraz budynkach Spółdzielni Mieszkaniowych), w tym 335 lokali przeznaczonych
na najem socjalny i 20 tymczasowych pomieszczeń.
W 2020 r. zobowiązania Gminy kształtowały się następująco: 91 lokali na potrzeby związane
z zapewnieniem lokali mieszkalnych i zamiennych, 582 lokale na potrzeby najmu socjalnego oraz 162
na potrzeby tymczasowych pomieszczeń.
Sukcesywne zwiększanie zasobu wskazane jest z uwagi na konieczność umożliwiena Gminie szybszej
realizacji zobowiązań.
3. Uchwała Nr XXXII/514/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniego
Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 2017-2021 z późn. zm.,
przyjęta została zgodnie z dyspozycją art. 21 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 611). Uchwała obejmuje m.in. prognozę wielkości oraz stanu
technicznego zasobu mieszkaniowego w poszczególnych latach, analizę potrzeb oraz plan remontów
i modernizacji z podziałem na kolejne lata, zasady polityki czynszowej, planowaną sprzedaż lokali
w kolejnych latach oraz źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej.
Sytuacja finansowa Gminy nie ulega poprawie, środki przeznaczane na remonty lokali od dawna są
ograniczone i niewystarczające na remonty wszystkich odzyskiwanych mieszkań. Rok 2020 był w tym
zakresie szczególnie trudny z uwagi na ogłoszony w kraju stan epidemii w związku z zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2.
Istotnym jest, że większość lokali mieszkalnych usytuowana jest w budynkach Wspólnot
Mieszkaniowych, w których prowadzona jest sprzedaż lokali na rzecz najemców, jak również fakt, że
wszystkie odzyskane przez gminę lokale wymagają dużych nakładów finansowych na ich remont.
Koszty te ulegają znacznemu podwyższeniu w przypadku lokali zlokalizowanych w budynkach
objętych ochroną konserwatorską lub wpisanych do rejestru zabytków. W tych przypadkach remonty
lokali są ekonomicznie nieopłacalne, ponieważ pomimo wykonanego remontu, standard lokalu często
wskazuje na konieczność przeznaczenia lokalu na najem socjalny, z niską stawką czynszu.
W dotychczasowych postanowieniach ww. uchwały, sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych dotyczyła
tylko lokali o powierzchni użytkowej powyżej 80m2. Po zmianach, §22 ust. 3 przedmiotowej uchwały
daje możliwość sprzedaży w drodze przetargu wolnych lokali mieszkalnych o małej powierzchni
użytkowej, usytuowanych w budynkach stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych, przede
wszystkim tych, których remont z ekonomicznego punktu widzenia nie jest dla gminy korzystny.
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Środki ze sprzedaży lokali powinny zostać wykorzystane na remonty lokali i zakup nowych
mieszkań. W 2020 roku przekazano do sprzedaży w drodze przetargu łącznie 23 lokale mieszkalne.
4. Na dzień 31.12.2020 r. w administracji Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych znajdowało się
21 lokali pozostających własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, zajmowanych przez osoby
posiadające uprawnienie do najmu socjalnego lokalu.
Każdy kolejny lokal, wobec którego Spółdzielnia uzyska wyrok orzekający eksmisję z przyznanym
uprawnieniem do najmu

socjalnego lokalu, włączany jest do zawartej pomiędzy Spółdzielnią

Mieszkaniową „Jaroty” a Gminą Olsztyn umowy, umożliwiającej Gminie wywiązanie się z postanowień
art. 18 ust. 5 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, w zakresie zapłaty na rzecz Spółdzielni odszkodowania za
niedostarczenie lokalu przeznaczonego na potrzeby najmu socjalnego osobie uprawnionej do niego na
mocy prawomocnego wyroku sądu.
Zgodnie z umową najmu lokali mieszkalnych zawartą w dniu 10.04.2007 r. pomiędzy Gminą Olsztyn
a Olsztyńską Spółdzielnią Mieszkaniową, Gmina przyjęła część budynku położonego przy
ul. Poprzecznej 20 z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. Wynajmowane od Spółdzielni lokale
podnajmowane są osobom uprawnionym do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu, zobowiązanym
do opróżnienia lokalu w zasobach Olsztyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na podstawie wyroku sądu
orzekającego eksmisję z uprawnieniem do najmu socjalnego lokalu.
Na dzień 31.12.2020 r., w posiadaniu Gminy Olsztyn pozostawało 7 lokali usytuowanych w budynku
przy ul. Poprzecznej 20, co stanowi łącznie 8 pomieszczeń.
Postanowienia umów, o których mowa wyżej, winny być kontynuowane, co pozwoli na uniknięcie
kosztów związanych z postępowaniami sądowymi o odszkodowanie za niedostarczenie lokalu na
potrzeby najmu socjalnego.
5. W 2020 r. Gmina Olsztyn prowadziła inwestycję polegającą na przebudowie budynku mieszkalnego
przy ul. Niepodległości 52/58 w Olsztynie, współfinansowaną ze środków Banku Gospodarstwa
Krajowego. Gmina Olsztyn zawarła umowę z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o zamówienie
publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie „Przebudowy budynku mieszkalnego
przy ul. Niepodległości 52/58 w Olsztynie z przeznaczeniem na lokale socjalne”.
Przedsięwzięcie polegało na przebudowie budynku ze wspólnym użytkowaniem pomieszczeń
sanitarnych, w wyniku której powstały 84 samodzielne lokale mieszkalne z indywidualnymi łazienkami
i kuchniami lub aneksami kuchennymi. Ponadto na skutek modernizacji, budynek został dostosowany
do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyległym terenem.
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Realizacja przebudowy budynku przy ul. Niepodległości 52/58 w Olsztynie pod koniec roku
sprawozdawczego dobiegała końca. Inwestycję zakończono w styczniu 2021 r. Lokale powstałe
w wyniku powyższego przedsięwzięcia przeznaczane są na realizację przyjętych przez Gminę Olsztyn
zobowiązań w zakresie zapewnienia lokali osobom uprawnionym do zawarcia umów najmu, w tym
w szczególności osób, które wymagają udzielenia pomocy mieszkaniowej z uwagi na stan zdrowia lub
stan zdrowia wspólnie z nimi zamieszkujących członków rodziny. Całkowity koszt remontu wyniósł 11
781 082,53 zł, przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 5 278 620,82
zł, stanowiącym 45% wartości inwestycji. Obecnie trwa proces zasiedlania lokali.
W sierpniu 2020 r. Gmina Olsztyn uzyskała pozwolenie na budowę budynków socjalnych przy
ul. Towarowej 18 w Olsztynie. Projekt zakłada wybudowanie 5 budynków socjalnych z infrastrukturą
techniczną, w których przewidziano 56 lokali przeznaczonych na najem socjalny, w tym 20 lokali
przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szacunkowy koszt budowy wynosi
12 000 000,00 zł. Realizacja w/w zadania uzależniona jest od możliwości finansowych Gminy Olsztyn.
Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie, jako administrator mieszkaniowego zasobu
Gminy Olsztyn, w 2020r. wyremontował i oddał do użytkowania 16 lokali mieszkalnych, na które
przeznaczono kwotę 685 tys. zł, w tym 344 tys. zł stanowiły środki z dotacji, a 341 tys. zł., środki
własne. W ramach wykonanych remontów 16 lokali, wyremontowano 4 lokale ze wsparciem
finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego, Departamentu Funduszy Mieszkaniowych, który
wspiera budownictwo socjalne i komunalne. Program ten wspiera tworzenie lokali na wynajem,
mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych
pomieszczeń.
W ramach programu Gmina otrzymała bezzwrotne wsparcie finansowe z budżetu państwa w kwocie
149 tys. zł, tj. 45% faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia tj. 331 tys. zł. Na powyższą kwotę
składały się - koszty wykonania dokumentacji projektowej remontu lokalu mieszkalnego, prac
remontowych oraz pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru nad remontem. Lokale mieszkalne, które
zostały zakwalifikowane do programu były zdewastowane, niezamieszkałe i wyłączone z użytkowania
z uwagi na zły stan techniczny. Pozyskanie środków pozwoliło Gminie Olsztyn na przeprowadzenie
remontów lokali mieszkalnych i podniesienie ich standardu m.in. w zakresie: zmiany sposobu
ogrzewania z piecowego na ogrzewanie gazowe i wykonania łazienki.
Porównując wykonanie 2020 r. „pandemicznego” do roku 2019 należy stwierdzić znaczne zmniejszenie
ilości wyremontowanych lokali. ZLiBK w 2019 r. wyremontował 70 lokali na łączną kwotę 2.388 tys.
zł, w tym z otrzymanej dotacji w kwocie 2.292 tys. zł i ze środków własnych w kwocie 96 tys. zł. Z
czego 10 lokali wyremontowano ze wsparciem finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego,
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Departamentu Funduszy Mieszkaniowych, na które Gmina Olsztyn otrzymała bezzwrotne wsparcie
finansowe z budżetu państwa w kwocie 428 tys. zł tj.: 45% faktycznie poniesionych kosztów
przedsięwzięcia tj. 951 tys. zł.
Gmina Olsztyn równocześnie ubiegała się i otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020 r. na projekt nr RPWM.09.02.00-28-0007/19-00: „Adaptacja mieszkań
na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej w Olsztynie”, w zakresie przebudowy lokalu
mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 16/8 w kwocie 185 tys. zł realizowaną przez ZLiBK oraz w kwocie
165 ty zł na przebudowę lokalu mieszkalnego przy ul. Warmińskiej 18/3 realizowaną przez Wydział
Inwestycji Miejskich.
W związku z wejściem w marcu 2021 r. w życie nowelizacji Ustawy o finansowym wsparciu tworzenia
lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych,
ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń, która dotyczy m.in. zwiększenia poziomu dofinansowania
remontu lokali socjalnych z 45% kosztów inwestycji na 80%, zachodzi konieczność składania przez
Gminę kolejnych wniosków o udzielenie finansowego wsparcia z Banku Gospodarstwa
Krajowego ze środków Funduszu Dopłat. W 2021 r. Zakład Lokali i Budynków Komunalnych
przygotował dokumentację projektową dla 18 lokali na łączną kwotę 1.289 tys. zł brutto.
6. W roku sprawozdawczym w ramach remontu lokalu na koszt i staraniem przyszłego najemcy
podniesiono standard 5 lokali mieszkalnych:
− ul. Żniwna 18 m 4;
− ul. Warszawska 26 m 2;
− ul. Zientary–Malewskiej 41 m 9;
− ul. Kossaka 2/4 m 5;
− ul. Grunwaldzka 43 m 8.
Odnotowano spadek liczby lokali, w których dokonano remontu w powyższym trybie, który w 2019 r.
kształtował się na poziomie 11 lokali. Z uwagi na charakter remontów lokali (ekonomicznie
nieopłacalnych dla Gminy) wykonanych przez przyszłych najemców, Gmina w 2020 r. zaoszczędziła
ok. 208 440,00 zł brutto, które mogła przeznaczyć na remonty innych odzyskanych lokali mieszkalnych.
Oferty lokali do remontów na koszt i staraniem przyszłego najemcy cieszą się dużym zainteresowaniem
wśród mieszkańców Olsztyna.
Należy kontynuować działania polegające na remontach lokali na koszt i staraniem przyszłego
najemcy.
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7. Gmina na realizację zaplanowanych w 2020 r. prac remontowych w budynkach i lokalach
mieszkaniowego i użytkowego zasobu komunalnego przeznaczyła środki w wysokości 1.838 tys. zł
brutto, w tym kwotę 344 tys. zł brutto, która stanowiła dotację przedmiotową na remont lokali
mieszkalnych. Środki te pozwoliły na wykonanie n/w remontów:
1) Remonty lokali
Wyremontowano 16 lokali mieszkalnych (w 2 podniesiono standard).
Koszt remontów 684 tys. zł.
2) Roboty zduńskie
Przestawiono 21 pieców w 14 lokalach oraz rozebrano 19 pieców w 8 lokalach.
Łączna wartość robót zduńskich wyniosła 92 tys. zł.
3) Roboty ogólnobudowlane
Dokończono rozpoczęty w 2019 r. remont schodów i tarasu przy Alei Wojska Polskiego 33 oraz
wykonano nakaz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Olsztyna w zakresie
remontu muru oporowego przy ul. Klasztornej 3.
Koszt w/w remontów wyniósł 197 tys. zł.
4) Remont instalacji c.o., c.w., wod.-kan.
Wykonano prace remontowe instalacji w 9 budynkach (m.in. dokonano wymiany pionów i poziomów
wod-kan, oraz wykonano instalację c.o, c.w. w lokalach gminnych w ramach podłączenia budynków
do miejskiej sieci ciepłowniczej przez Wspólnoty Mieszkaniowe).
Łączny koszt remontów wyniósł 197 tys. zł.
Ponadto przyznane środki pozwoliły również na opracowanie dokumentacji technicznej
oraz usuwanie awarii.
Przedstawiając powyższe wskazać należy, że rok 2020 był niekorzystny pod względem
remontów. W obliczu trudnej sytuacji finansowej gminy, spowodowanej stanem epidemiologicznym
w kraju, odstąpiono od prac remontowych dachów i kominów, remontów i docieplenia elewacji,
wymiany stolarki okiennej, drzwiowej i podłóg oraz izolacji przeciwwilgociowej ścian zew. piwnic.
W 2020 r. środki finansowe przeznaczone na wykonanie prac remontowych w budynkach i lokalach
mieszkaniowego i użytkowego zasobu komunalnego w porównaniu z rokiem 2019 były niższe
o 2.781 tys. zł brutto.
8. W celu realizacji Zadania 3.1.6. Termomodernizacja budynków będących własnością gminy Olsztyn,
administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie, ujętego w Planie
gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna na lata 2016–2020, na bieżąco typowane są budynki
w uzgodnieniu z MPEC, z którym podpisywane są umowy przyłączeniowe.
55

W 2018 r. opracowano dokumentacje projektowe podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej dla nw.
budynków przy:
– ul. M. Curie-Skłodowskiej 16 – koszt wykonania instalacji c.o. i c.w.u. 174 tys. zł;
– ul. M. Curie-Skłodowskiej 27/Ratuszowa 13 – koszt wykonania instalacji c.o. i c.w.u. 234 tys. zł;
– ul. Partyzantów 21 – koszt wykonania instalacji c.o. i c.w.u. 195 tys. zł.
Realizację w/w zadania Prezydent Olsztyna Rozstrzygnięciem z dnia 26.03.2019 r. powierzył
Wydziałowi Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Olsztyna.
Natomiast w 2020 r. opracowano dokumentację projektową dla nw. budynków przy:
– ul. Partyzantów 14A – koszt wykonania instalacji c.o. i c.w.u. 204 tys. zł;
– ul. Warmińskiej 25 – koszt wykonania instalacji c.o. i c.w.u. 378 tys. zł.
Obecnie jest na etapie rozstrzygnięcia kwestii realizacji zadania i źródła jego finansowania.
Zadania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna na lata 2016-2020 będą
sukcesywnie aktualizowane i kontynuowane w latach 2021–2025.
Termomodernizacja obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu budynków, wymianę stolarki
okiennej i drzwi wejściowych do budynków, montaż czujników ruchu w oświetleniu klatki schodowej
oraz podłączenie do miejskiej sieci cieplnej, lub wykonanie ogrzewania alternatywnego (w przypadku
budynków o małej kubaturze, oddalonych znacznie od miejskiej sieci cieplnej).
Wykonanie w/w prac w znacznej mierze uzależnione jest od uzyskanych zaleceń konserwatora
zabytków, gdyż większość budynków gminnych objęta jest opieką konserwatorską oraz możliwości
finansowych Gminy Olsztyn.
Korzyści wynikające z wykonania w/w prac remontowych:
- ekonomiczne: obniżenie kosztów związanych z zapewnieniem odpowiedniego komfortu
cieplnego,
- społeczne: poprawa efektywności energetycznej i komfortu cieplnego budynków,
- środowiskowe: obniżenie emisji gazów cieplarnianych
9. W związku z wstrzymaniem procedury w zakresie zagospodarowania terenów (podwórek)
stanowiących własność Gminy Olsztyn przy budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, ZLiBK w ramach
posiadanych środków zrealizował prace przy 2 nieruchomościach Gminy Olsztyn:
- Lubelska 43C – naprawa drogi dojazdowej;
- Piłsudskiego 62-62A – naprawa schodów terenowych;
oraz przy 1 Nieruchomości Wspólnej:
- Prosta 7/9 – naprawa chodnika
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Łączna kwota prac remontowych 41 tys. zł brutto.
Ponadto w ramach robót awaryjnych, zrealizowano prace związane z doraźna naprawą chodników i dróg
dojazdowych przy 2 Nieruchomościach Wspólnych na kwotę 17 tys. zł brutto:
- Niepodległości 66 naprawiono schody terenowe;
- Dąbrowszczaków 6 chodnik i nawierzchnię drogi dojazdowej.
Z uwagi na rosnące potrzeby w tym zakresie obok remontów bieżących zakresie zagospodarowania
terenów

(podwórek)

stanowiących

własność

Gminy

Olsztyn

przy

budynkach

Wspólnot

Mieszkaniowych w latach następnych należałoby zabezpieczyć dodatkowe środki finansowe
na zagospodarowanie podwórek. Obecnie 16 terenów (podwórek) wymaga pilnego przeprowadzenia
prac remontowych poprzez wykonanie niezbędnego odwodnienia oraz dojść, dojazdów, chodników
i zieleni na szacunkową kwotę ok. 6 574 tys. zł brutto.
Ponadto z inicjatywy obywatelskiej propagowane są wystąpienia do Biura Pełnomocnika
Prezydenta Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi o sfinansowanie z Olsztyńskiego
Budżetu Obywatelskiego projektów zagospodarowania podwórek. W 2020 r. ZLiBK zrealizował w
ramach VII edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego zadanie pn.: „Zaułek Optymistów
kontynuacja zadań z OBO 2019 – Tworzymy naturalny plac zabaw z ogrodem deszczowym”. W ramach
w/w zadania wykonano zagospodarowanie podwórka u zbiegu ulic Puszkina, Żeromskiego,
Jagiellońskiej w Olsztynie na działce numer 21-80/13, które obejmowało wykonanie parkingu dla osób
niepełnosprawnych, chodników, placu zabaw, trawników, ogrodu deszczowego oraz montaż stołów
i ławek. Wartość prac wyniosła łącznie 184 tys. zł brutto.

10.

Uchwałą Nr XXXII/514/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie

Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 20172021, wprowadzono zmianę dotyczącą procentowego zastosowania obniżek czynszu w lokalach
mieszkalnych. W związku z powyższym w 2017 r. utrata dochodów z tytułu udzielonych obniżek
stawek czynszu wyniosła 1.635.561,36 zł, w 2018 r. – 1.633.265,16 zł, w 2019 r. – 1.532.639,04 zł,
natomiast w 2020 r. – 1.443.296,04 zł.
11. Uchwałą Nr XXXII/514/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniającą uchwałę
w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata
2017 – 2021, na wniosek najemców, użytkowników lokali oraz osób zajmujących lokale bez tytułu
prawnego, wprowadzono możliwość odpracowania należności czynszowych.
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Z możliwości spłaty zadłużenia w formie świadczenia niepieniężnego od I’2017 r. do XII’2020 r.
skorzystało 188 osób a wartość świadczeń niepieniężnych zaliczonych na zaległości pieniężne wg stanu
na 31.12.2020 r. wynosiła 1.548.657,42 zł; w tym
od I do XII’2017 r.: osób – 60 na kwotę 501.553,00 zł,
od I do XII’2018 r.: osób – 48 na kwotę 455.624,75 zł,
od I do XII’2019 r.: osób – 37 na kwotę 344.840,17 zł,
natomiast od I do XII’2020 r.: osób – 43 na kwotę 246.639,50 zł.
Do najważniejszych przyczyn braku zainteresowania możliwością odpracowania zadłużenia
czynszowego należą:
- względy zdrowotne – zły stan zdrowia (w tym niepełnosprawność) osób zamieszkujących zadłużone
mieszkania komunalne, które uniemożliwiają podjęcie jakiejkolwiek pracy,
- wiek uniemożliwiający podjęcie pracy,
- brak możliwości zapewnienia opieki dzieciom w czasie pracy,
- alkoholizm,
- podjęcie pracy zarobkowej.
Należy kontynuować możliwość odpracowania należności czynszowych.
12. W 2020 r. nadal obowiązywała Uchwała Nr LIII/859/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Olsztyn oraz jej
jednostkom podległym, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych oraz warunków
dopuszczalności pomocy de minimis w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc
de minimis.
W związku z powyższym, ZLiBK zgodnie z zapisami zawartymi w/wym. uchwale, dokonywał umorzeń
należności w przypadkach, gdy:
- osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający
egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku
domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;
- zachodziło uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się
nieskuteczne;
- zachodził ważny interes dłużnika lub interes publiczny.
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Na wniosek dłużników znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej i życiowej Prezydent
Olsztyna i Dyrektor ZLiBK w oparciu o postanowienia w/wym. uchwały mogą umarzać należności
zgodnie z obowiązującymi procedurami.
W okresie od I do XII’2020r. umorzone zostały zaległości w kwocie 1.391.960,54 zł w tym:
•

Decyzją Dyrektora ZLiBK – 88 wniosków na kwotę 448.866,39 zł,

•

Decyzją Prezydenta Olsztyna – 27 wniosków na kwotę 943.094,15 zł.

Zaległości z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkalne, użytkowe, garaże i pomieszczenia
gospodarcze wg stanu na 31.12.2020 r. wynoszą 66.188.048,33 zł (w tym zaległości z tytułu: należności
głównej – 44.283.071,95 zł, odsetek – 15.394.191,29 zł, kosztów sądowych, komorniczych i eksmisji –
6.476.881,08 zł, rekompensaty – 33.904,01 zł) – 4.038 zalegających, w tym:
•

zaległości rozłożone na raty w kwocie 831.364,09 zł (w tym z tytułu: należności głównej –
535.291,45 zł, odsetek – 196.228,77 zł, kosztów sądowych i komorniczych – 99.843,87 zł) - 203
najemców,

•

odroczona spłata zaległości w kwocie 1.824.365,27zł (w tym z tytułu: należności głównej –
1.101.514,84 zł, odsetek – 564.707,84 zł, kosztów sądowych i komorniczych – 158.142,59 zł)
– 86 najemców,

•

zasądzone zaległości w kwocie 55.816.742,75 zł (w tym z tytułu: należności głównej –
35.686.472,80 zł, odsetek – 13.942.733,08 zł, kosztów sądowych i komorniczych – 6.187.536,87
zł) plus odsetki ustawowe liczone do dnia zapłaty – 1.483 najemców,

•

zgłoszenie upadłości przez 12 najemców na łączną kwotę 263.597,65 zł (w tym z tytułu:
należności głównej – 157.836,77 zł, odsetek – 74.403,13 zł, kosztów sądowych i komorniczych
– 31.357,75 zł),

•

należności na etapie postępowania windykacyjnego dotyczą 2.213 najemców i wynoszą
7.418.074,56 zł, w tym:
- za okres zalegania od 0-1 miesiąca – 141.505,68 zł (722 najemców)
- za okres zalegania powyżej 1 miesiąca – 7.276.568,88 zł (1441 najemców)

•

naliczona rekompensata za koszty odzyskania należności dotyczy 41 przedsiębiorców na łączną
kwotę 33.904,01 zł.

Działaniem priorytetowym Gminy jest prowadzenie skutecznej polityki czynszowej, mającej na celu
pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy poprzez egzekwowanie
należności czynszowych. Zważywszy na powyższe, należałoby jeszcze bardziej wzmocnić windykację
należności oraz kontynuować procesy wspomagające bieżące regulowanie opłat.
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