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WSTĘP

Celem wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na
lata 2012-2016 jest określenie kierunków w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym,
w szczególności:
- zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych najuboższych mieszkańców Gminy,
- poprawy warunków zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu,
- racjonalnego gospodarowania zasobem poprzez:
1) zwiększenie w zasobie mieszkaniowym liczby lokali socjalnych dla gospodarstw domowych
znajdujących się w niedostatku oraz tych, wobec których sąd orzekł takie uprawnienie
w sprawach z powództwa gminy i podmiotów obcych;
2) poprawę dostępności lokali komunalnych dla gospodarstw domowych osiągających niskie
dochody, m. in. poprzez przeznaczanie większej ilości mieszkań do remontu na koszt i staraniem
przyszłych najemców, oraz kolejne inwestycje mieszkaniowe;
3) poprawę stanu technicznego istniejącego zasobu mieszkaniowego miasta, prowadzenie świadomej
polityki remontowej określonej na podstawie rzeczywistych potrzeb remontów i modernizacji
zasobu mieszkaniowego;
4) racjonalizację gospodarowania zasobem, obejmującą m. in. zamiany lokali, scalanie lokali
posiadających pomieszczenia o wspólnej używalności, sprzedaż ostatnich lokali gminnych
w budynkach wspólnotowych;
5) kształtowanie zasad polityki czynszowej tak, aby wpływy z czynszu pokrywały wydatki związane
z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy.
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I.
1.

Informacja o stanie zasobu mieszkaniowego Gminy Olsztyn.

Określenie mieszkaniowego zasobu.

Tabela Nr 1. Mieszkaniowy zasób Gminy Olsztyn
Stan na 31.12.2014r.
Mieszkaniowy zasób
Pow.
Budynki Lokale
Gminy Olsztyn
w m2
w budynkach stanowiących 100%
146
1 538
58 464
własność Gminy
w budynkach stanowiących własność
wspólnot mieszkaniowych z udziałem
674
3 293
148 658
Gminy Olsztyn
w budynkach Spółdzielni
14
14
740
Mieszkaniowej
Razem
834
4 845
207 862

Stan na 31.12.2015r.
Pow.
Budynki lokale
w m2
137

1 493

58 187

664

3 213

144 404

14

14

740

815

4 720

203 331

W 2015r. można zaobserwować spadkową liczbę budynków 100% Gminy wynikającą ze
sprzedaży budynków w przetargu oraz z wykupu pierwszego lokalu w budynku stanowiącym
własność Gminy. W budynkach stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy
Olsztyn również można zaobserwować niewielki spadek, który spowodowany był wykupem
ostatniego lokalu gminnego.
2.

Lokale pozostające w dyspozycji Gminy:

Tabela nr 2. Lokale pozostające w dyspozycji Gminy
Stan na
31.12.2014r.

Stan na
31.12.2015r.

Lokale zlokalizowane w budynkach stanowiących
własność prywatną, pozostających w administracji
tymczasowej Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych

45

45

Lokale wynajmowane od Spółdzielni Mieszkaniowych

33

34

Lokale wynajmowane od Spółdzielni Mieszkaniowych
„Pojezierze” oraz „Jaroty”, zgodnie z zawartymi umowami,
objęte prawomocnymi wyrokami sądowymi orzekającymi
eksmisje dotychczasowych członków Spółdzielni

99

34

Lokale w budynkach Skarbu Państwa

25

25

Lokale pozostające w dyspozycji Gminy Olsztyn

W odniesieniu do roku poprzedniego, w roku 2015 znacznie zmniejszyła się liczba lokali
wynajmowanych od Spółdzielni Mieszkaniowych, objętych prawomocnymi wyrokami sądowymi
orzekającymi eksmisje dotychczasowych członków Spółdzielni. Zmiana spowodowana była
rozwiązaniem z dniem 31.01.2015r. umowy zawartej dnia 26.01.2009r. między Spółdzielnią
Mieszkaniową „Pojezierze” a Urzędem Miasta Olsztyna.
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W mieszkaniowym zasobie Gminy, zasób lokali socjalnych tworzą 323 lokale.

3.

Tabela Nr 3. Lokale socjalne
Wyszczególnienie

Stan na
31.12.2014r.

Stan na
31.12.2015r.

Liczba lokali socjalnych – ogółem:
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

322

323

207

206

96

99

10

10

9

8

Wykres Nr 1. Lokale socjalne.

Liczba lokali socjalnych
206

31.12.2014r.

207

31.12.2015r.

99
96

10
10
W budynkach
stanowiących 100% W budynkach
wspólnot
własność Gminy
mieszkaniowych z
udziałem Gminy

W budynkach
stanowiących
własność osób
prywatnych – w
administracji
tymczasowej

8
9

W budynkach
innych właścicieli wynajmowanych
przez Gminę

W 2015 roku liczba lokali socjalnych pozostała na zbliżonym poziomie w stosunku do roku
2014.
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4.

Lokale o obniżonym standardzie.

W zasobie mieszkaniowym Gminy znajdują się lokale o obniżonym standardzie, ze względu na
brak łazienki (tylko wc), wc usytuowane poza lokalem, lokale ogrzewane piecami węglowymi,
wspólne użytkowanie pomieszczeń (takich jak wc, łazienka, kuchnia, przedpokój) oraz lokale
usytuowane w suterenach.
Tabela Nr 4.
2014r.

2015r.

WC usytuowane poza lokalem

578

578

Wspólne użytkowanie
pomieszczeń

621

597

Lokale w suterenie

21

19

Lokale ogrzewane piecami
węglowymi

701

637

Niewiele zmieniła się sytuacja lokali określanych mianem substandardowych w stosunku do
roku poprzedniego, z uwagi na zbyt wysokie koszty jakie należałoby ponieść przy modernizacji
przedmiotowych lokali, w celu ich usamodzielniania i podniesienia ich standardów (np. poprzez
zmianę sposobu ogrzewania i zapewnienie ciepłej wody użytkowej – zmiana ogrzewania za pomocą
kotła na paliwo stałe, na ogrzewanie kotłem gazowym dwufunkcyjnym c.o. i c.w.). Podniesiono
standard w 9 budynkach wspólnotowych, w których Gmina Olsztyn posiada łącznie 50 lokali
mieszkalnych poprzez podłączenie ich do miejskiej sieci c.o.
W celu zmiany tego niekorzystnego stanu podjęto m. in. decyzję o remoncie budynku położonego
przy ul. Niepodległości 52/58, w którym obecnie jest 195 lokali mieszkalnych. Efektem końcowym
jest pozyskanie 84 samodzielnych lokali mieszkalnych. Wykonanie remontu budynku przy
ul. Niepodległości 52/58 odbywać się będzie przy częściowym zasiedleniu budynku. Kolejnym
krokiem w odwróceniu negatywnego stanu jest zakup przez Gminę nieruchomości położonej przy
Al. Wojska Polskiego 14. Przedmiotowy budynek wymaga przebudowy dostosowującej do funkcji
mieszkań socjalnych i komunalnych. Realizacja powyższych inwestycji została powierzona
Wydziałowi Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Olsztyna.

5.
a)

Stan techniczny zasobu mieszkaniowego.
Mieszkaniowy zasób Gminy tworzą lokale mieszkalne położone w budynkach stanowiących
w całości własność Gminy Olsztyn i lokale będące własnością Gminy w budynkach wspólnot
mieszkaniowych. Większość budynków stanowiących własność lub współwłasność Gminy,
usytuowanych na terenie Olsztyna, wybudowana została przed 1945 rokiem – (62%); następna
grupa to budynki wybudowane w latach 1945 – 1970 - (30%) oraz budynki wybudowane po 1970
roku – (8%). Przeciętny stan techniczny budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność
Gminy jest niezadowalający i wynika w dużej części z wieku budynku – 62% tych budynków
wybudowano przed 1945r.
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W dalszym ciągu około 70 % budynków wymaga znacznych nakładów finansowych na remonty.
Obecnie, z uwagi na ograniczone środki finansowe, realizowane są wyłącznie prace z zakresu
zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania a więc remonty kominów, zagrożonych elementów
konstrukcyjnych, dachów, instalacji gazowych i elektrycznych.
Tabela Nr 5 obrazuje ilość budynków, pozostających w zasobach Gminy, oraz okres ich budowy.
Tabela Nr 5. Struktura wiekowa zasobu.
2014r.

2015r.

wspólnoty
Gmina
mieszkaniowe Olsztyn

wspólnoty
Gmina
mieszkaniowe Olsztyn

Rok

674
przed 1918r.
1919r.-1944r.
1945r.-1970r.
1971r.-1990r.
1991r.-2000r.
2001r.-2014r.

208
190
233
38
3
2

ogółem

146
664
820
z tego wybudowanych w latach
69
208
277
37
188
227
15
225
248
6
38
44
6
3
9
13
2
15

ogółem

137

801

64
33
16
5
6
13

272
221
241
43
9
15

b) W roku 2014 zakończona została modernizacja budynku przy ul. Kołobrzeskiej 32B w ramach
projektu „Poprawa atrakcyjności zamieszkiwania poprzez modernizację budynków mieszkalnych
przy ul. Kołobrzeskiej 32B i 32C w Olsztynie”. W wyniku modernizacji ww. budynku ze 108
lokali niesamodzielnych Gmina pozyskała 49 pełnowartościowych lokali mieszkalnych, natomiast
w wyniku modernizacji budynku przy ul. Kołobrzeskiej 32C ze 108 lokali niesamodzielnych
powstało 45 pełnowartościowych lokali mieszkalnych.
c) W dniu 29.10.2015r., Gmina Olsztyn nabyła nieruchomość przy Al. Wojska Polskiego 14
z przeznaczeniem na lokale socjalne i komunalne. Budynek wymaga przebudowy dostosowującej
do funkcji mieszkań socjalnych i komunalnych po opracowaniu pełnej dokumentacji projektowokosztorysowej, która została powierzona Wydziałowi Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta
Olsztyna.
d) W celu modernizacji budynku przy ul. Niepodległości 52/58, zgodnie z pismem Prezydenta
Olsztyna z dnia 26.08.2014r. rozpoczęto wykwaterowanie mieszkańców – na dzień 31.12.2015r.
odzyskano 35 lokali, natomiast na dzień sporządzenia sprawozdania łączna ilość odzyskanych
lokali to 44 ze 195.
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6.

Sprzedaż lokali komunalnych.

W mieszkaniowym zasobie Gminy Olsztyn, według stanu na dzień 31.12.2015r., znajdowało
się 137 budynków stanowiących 100% własność Gminy. W celu zapewnienia właściwej realizacji
zadań Gminy, konieczne stało się wyodrębnienie z mieszkaniowego zasobu Gminy zasobu docelowo
czynszowego. Zasób ten stanowi obecnie 77 budynków pozostających w 100% własnością Gminy,
o łącznej liczbie lokali 1.200, w tym 1.141 lokali mieszkalnych oraz 59 lokali użytkowych.
W budynkach tych Gmina nie prowadzi sprzedaży lokali na rzecz ich najemców (Uchwała
Nr XXV/455/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie ustalenia wykazu budynków
pozostających w 100% własnością Gminy Olsztyn, w których nie prowadzi się sprzedaży z późn. zm.).
Na koniec 2015 roku Gmina była współwłaścicielem w 664 wspólnotach mieszkaniowych
(w 2014r. – 674), z tego w 227 budynkach wspólnot mieszkaniowych Gmina posiadała tylko 1 lub 2
lokale mieszkalne (110 budynków z 1 lokalem i 117 budynków z 2 lokalami). W budynkach tych
uczestnictwo Gminy w zarządzie nieruchomością wspólną jest bardzo ograniczone. W związku z tym,
celowe byłoby zakończenie prywatyzacji tych budynków, poprzez sprzedaż lokali na rzecz najemców.
W roku 2015 nastąpił wykup ostatniego lokalu mieszkalnego, stanowiącego dotąd własność Gminy
Olsztyn, w 14 budynkach wspólnot mieszkaniowych.
W wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn
założono, że w roku 2015 zostanie sprzedanych 160 lokali mieszkalnych.
W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. do Urzędu Miasta Olsztyna, według danych Wydziału
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wpłynęło 180 wniosków o wykup lokali mieszkalnych,
5 wniosków o wykup lokali niemieszkalnych i 7 wniosków o wykup garaży.
W 4 przypadkach odmówiono sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom. Powodem
odmowy były:
a) w 1 przypadku – lokal znajduje się w Uchwale Nr XXV/455/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia
20.07.2012r. w sprawie ustalenia wykazu budynków pozostających w 100% własnością Gminy
Olsztyn, w których nie prowadzi się sprzedaży lokali,
b) w 1 przypadku – lokal mieszkalny ma dwóch najemców, z wnioskiem o wykup wystąpił tylko
jeden najemca (wspólny korytarz),
c) w 1 przypadku – wnioskodawca nie posiadał tytułu prawnego do lokalu,
d) w 1 przypadku – Prezydent Olsztyna nie wyraził zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego,
W 1 przypadku odmówiono sprzedaży lokalu niemieszkalnego. Powodem odmowy było
rozstrzygnięcie Prezydenta Olsztyna o wstrzymaniu sprzedaży do czasu spełnienia, przez najemcę,
wymogów art. 20 Uchwały Rady Miasta Nr LV/884/14 z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie
określenia zasad gospodarki nieruchomościami.
Odmówiono również sprzedaży 4 garaży, z uwagi na negatywne opinie Wydziału Rozwoju
Miasta i Budownictwa Urzędu Miasta Olsztyna.
W roku 2015 sprzedano 131 lokali mieszkalnych (tj. o 29 lokali mniej niż zakładano) za kwotę
5.086.403,78 zł. Łączna powierzchnia użytkowa sprzedanych lokali wynosiła 6.936,08 m2, w tym 18
lokali o powierzchni powyżej 80 m2.
Łączny dochód ze sprzedaży lokali w 2015r. wyniósł 5.327.406,51 zł (w 2014r. –
6.156.740,03 zł), w porównaniu do roku poprzedniego zmalał o 829.333,52 zł.
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Tabela Nr 6. Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych w latach 2012-2015.
Rok

2012

2013

2014

2015

283

474

170

131

Lokale użytkowe

4

2

6

5

Garaże

7

8

4

2

Lokale mieszkalne

Wykres Nr 2. Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych.
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W 2015r. w odniesieniu do roku ubiegłego nastąpił spadek sprzedaży lokali mieszkalnych o 39
lokali. Najbardziej prawdopodobną przyczyną była zmiana przepisów. Uchwałą Nr XLVIII/785/13
Rady Miasta Olsztyna z dnia 16 grudnia 2013r. zmienione zostały zasady udzielania bonifikaty przy
sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Olsztyn.

7.

Lokale odzyskiwane w wyniku rotacji.

W ramach istniejącego zasobu lokalowego Gminy mieszkania są pozyskiwane przez tzw. „ruch
ludności” – tj. eksmisje, zgony, oddanie lokalu przez najemcę. Odzyskiwane lokale najczęściej
wymagają remontów o znacznych nakładach.
Odzyskiwane lokale po przeprowadzonym remoncie przeznaczane są na:
 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób i rodzin o niskich dochodach, zakwalifikowanych
przez Społeczną Komisję do Spraw Mieszkań Komunalnych do udzielenia pomocy
mieszkaniowej,
 lokale socjalne dla osób pozostających w niedostatku,
 lokale zamienne,
 realizację wyroków sądowych, orzekających eksmisje rodzin z dotychczas zajmowanych lokali,
 likwidację lokali niesamodzielnych,
 dostarczanie pomieszczeń tymczasowych.
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W 2015r. odzyskano 146 lokali mieszkalnych, z czego wyremontowano 97 lokali.
W porównaniu z rokiem 2014 liczba odzyskanych lokali zmalała o 18, natomiast wyremontowano
o 21 lokali więcej.
Ogółem koszt remontów odzyskanych lokali w 2015 r. wyniósł 1.202 tys. zł netto, które obejmowały:
- uzupełnienie, ewentualnie 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 elektrycznej.






W 2015 roku wydano łącznie 123 skierowania:
na lokale komunalne dla osób umieszczonych na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia
umowy najmu,
w ramach poprawy warunków mieszkaniowych,
po wykonanym remoncie we własnym zakresie i na własny koszt,
lokale zamienne z budynków przeznaczonych do wykwaterowania.

Ponadto wydano 41 skierowań na lokale socjalne i tymczasowe pomieszczenia, na podstawie
wyroków sądowych.
Tabela Nr 7. Liczba skierowań na lokale komunalne i zamienne oraz lokale socjalne i tymczasowe
pomieszczenia.
Skierowania:

31.12.2013r.

31.12.2014r.

31.12.2015r.

na lokale komunalne i zamienne

85

108

123

na lokale socjalne i tymczasowe pomieszczenia

69

62

41

Analiza roku 2015 w stosunku do roku poprzedniego wykazała wzrost wydanych skierowań na
lokale komunalne – o 15 i spadek wydanych skierowań na lokale socjalnie oraz pomieszczenia
tymczasowe – o 21. W roku 2015 nie pozyskano dodatkowych lokali w drodze modernizacji
budynków będących własnością Gminy Olsztyn, jak to miało miejsce w roku 2014, gdy pozyskano
dodatkowe lokale w budynku przy ul. Kołobrzeskiej 32B. W roku 2015 Gmina dysponowała lokalami
pozyskanymi wyłącznie w ramach istniejącego zasobu.
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II.

Potrzeby mieszkaniowe.

Wielkość potrzeb mieszkaniowych wynikających z realizacji obowiązków nałożonych na
Gminę Ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz. 150 z późn. zm.) określa się w szczególności na
podstawie:
1) liczby złożonych wniosków o przydział lokalu,
2) konieczności zapewnienia lokali zamiennych,
3) liczby wyroków sądowych orzekających eksmisję,
4) racjonalnego gospodarowania zasobem m.in. poprzez zamiany, likwidację lokali niesamodzielnych.

1.

Lokale komunalne.

Łączne zapotrzebowanie na lokale komunalne w 2015r. to 336 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 – 38 ,
potrzeby wynikające z wpływających wniosków o przydział lokalu komunalnego – 244,
potrzeby w zakresie dostarczenia lokali zamiennych, ze względu na stan techniczny budynku
lub planowane inwestycje – 54.

Tabela Nr 8. Lokale komunalne – potrzeby.
31.12.2015r.
Lokale komunalne ogółem:

336

z listy osób zakwalifikowanych przez
Społeczną Komisję do Spraw Mieszkań
Komunalnych, do zawarcia umów najmu
lokalu gminnego
potrzeby wynikające z zaakceptowanych
wniosków o przydział lokalu komunalnego
lokale zamienne:
ze względu na stan techniczny budynku lub
planowane inwestycje

38

244
54

Zapotrzebowanie na lokale zamienne gospodarstwom aktualnie zamieszkującym w budynku
przy ul. Niepodległości 52/58 dotyczy lokali z aktualnymi umowami. Ponadto, w związku
z koniecznością wykwaterowania ww. budynku Gmina powinna pozyskać dodatkowo 121 lokali
socjalnych lub pomieszczeń tymczasowych.
Do wykwaterowania pozostają również budynki: przy ul. Bałtyckiej 45, przy Al. Piłsudskiego
49,51,53.
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Tabela Nr 9. Dla porównania w latach 2013 – 2014 zapotrzebowanie na lokale komunalne
przedstawiało się następująco:
31.12.2013r.

31.12.2014r.

Lokale komunalne ogółem:

377

332

z listy osób zakwalifikowanych przez
Społeczną Komisję do Spraw Mieszkań
Komunalnych, do zawarcia umów najmu
lokalu gminnego
potrzeby wynikające z zaakceptowanych
wniosków o przydział lokalu komunalnego
lokale zamienne:
ze względu na stan techniczny budynku lub
planowane inwestycje

57

32

303

284

20

16

Łączne zapotrzebowanie na lokale komunalne w stosunku do roku poprzedniego pozostaje na
tym samym poziomie. Natomiast w 2015 roku zmniejszyła się liczba złożonych wniosków o przydział
lokalu z zasobu Gminy Olsztyn.

Tabela Nr 10 obrazuje potrzeby gospodarstw domowych pozostających w niedostatku i starających się
o przydział lokalu zgodnie z obowiązującą procedurą w latach 2013 – 2015 w zakresie komunalnych
lokali mieszkalnych.

Wnioski
złożone
w roku

Ilość złożonych wniosków

Łącznie
2013
2014
2015

515
445
388

Spełniające kryteria
przydziału
303
284
244

Ilość rodzin ujętych przez Społeczną
Komisję do Spraw Mieszkań
Komunalnych na listach uprawnionych
do otrzymania lokalu komunalnego
Lokale komunalne
31
35
34

Powyższa tabela obrazuje spadek liczby złożonych wniosków w 2015r. o 57, 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./. Wskazuje też (pomimo mniejszej ilości
wniosków) na podobną ilość rodzin - w stosunku do roku poprzedniego – umieszczonych na liście
uprawnionych do otrzymania lokalu komunalnego na rok 2016.
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Tabela Nr 11. Niezrealizowane zobowiązania, wynikające z list osób zakwalifikowanych przez
Społeczną Komisję do Spraw Mieszkań Komunalnych, do zawarcia umów najmu lokalu gminnego –
stan na 31.12.2015r.
Rok

Rodzaj gospodarstwa
3 - os 4 - os 5 - os

6 - os

7 - os

Razem

-

-

-

2*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1*

-

-

-

-

-

-

-

-

2012

-

-

-

-

-

-

-

-

2013

-

-

-

-

-

-

-

-

2014

1

-

3

1

-

-

-

5

2015

10

2

7

7

3

1

30

1 - os

2 - os

2007

1

-

1

-

2008

-

-

-

2009

-

-

2010

1

2011

Razem
13
2
11
8
3
1
38
*Brak realizacji zobowiązań z 2007r. wynika z przyczyn niezależnych od Gminy Olsztyn, natomiast
nie zrealizowane zobowiązanie z 2010r. wynika z braku lokalu dostosowanego do potrzeb osoby
niepełnosprawnej.

2.

Lokale socjalne.

Gmina zobowiązana jest do dostarczania lokali socjalnych na mocy prawomocnych wyroków
sądowych, orzekających eksmisje dotychczasowych najemców i lokatorów, z przyznanym przez sąd
uprawnieniem do lokalu socjalnego. Niewykonanie obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego
powoduje powstanie roszczenia o zapłatę odszkodowania.
Łączne zapotrzebowanie na lokale socjalne na koniec 2015r. to 433 lokali:
a)
z wyroków orzekających eksmisje – 428 lokali, w tym:
- 231 – z zasobu mieszkaniowego Gminy Olsztyn,
- 112 – ze Spółdzielni Mieszkaniowych,
- 41 – od osób fizycznych,
- 5 – z Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
- 39 – inne (WAM , PKP)
b)

dla gospodarstw domowych o niskich dochodach, zakwalifikowanych przez Społeczną
Komisję do Spraw Mieszkań Komunalnych – 5.

Tabela Nr 12. Lokale socjalne – zapotrzebowanie.
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31.12.2013r.

31.12.2014r.

31.12.2015r.

Lokale socjalne ogółem:

421

380

433

- lokale z wyroków orzekających eksmisje –
ogółem:
- w tym eksmisje z zasobów Gminy
- lokale zakwalifikowane przez Społeczną
Komisję do Spraw Mieszkań Komunalnych dla
gospodarstw domowych o niskich dochodach

417

375

428

4

5

5

Wykres Nr 3.

Lokale socjalne - zapotrzebowanie
lokale zakwalifikowane przez Społeczną Komisję do Spraw Mieszkań Komunalnych dla
gospodarstw o niskich dochodach
lokale z wyroków orzekających eksmisje - ogółem, w tym eksmisje z zasobów Gminy

417

428

375

4

5
5

31.12.2013r.
31.12.2014r.
31.12.2015r.

Z analizy ostatniego roku wynika, że potrzeby w zakresie dostarczenia lokali socjalnych do
realizacji wyroków o eksmisje z orzeczonym prawem do lokalu socjalnego zwiększyły się. Można
jednak zaobserwować znaczny wzrost wyroków sądowych orzekających eksmisje z prawem do lokalu
socjalnego z powództwa Gminy Olsztyn.
Właściciele lokali, z których sąd orzekł eksmisje z prawem do lokalu socjalnego mają
możliwość występowania o odszkodowanie z tytułu niedostarczenia takiego lokalu przez Gminę
(podstawa prawna: art. 18 ust. 5 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego). Porozumienia zawarte w tym
zakresie ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi, oddaliły na pewien czas dochodzenie odszkodowań.
Nie odstąpiły od dochodzenia odszkodowań: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Polskie Koleje
Państwowe i osoby fizyczne. Wydane w tej sprawie przez sąd wyroki zobowiązują Gminę do
wypłaty odszkodowań. Odzyskiwane przez Gminę lokale o obniżonym standardzie kwalifikowane są
jako lokale socjalne do zaspokojenia najpilniejszych roszczeń. Działania te spowodowały, że w roku
2015 Gmina wypłaciła 507.289,08 zł z tytułu odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych, zaś
w roku 2014 kwota ta wyniosła 155.560,60 zł. Zwiększona wypłata o 351.728,48 zł w porównaniu
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do roku poprzedniego, była spowodowana uzyskaniem przez właścicieli lokali mieszkalnych
nakazów zapłaty dochodzonych kwot z tytułu roszczeń odszkodowawczych od Gminy.

3.

Tymczasowe pomieszczenia.

W mieszkaniowym zasobie Gminy, znajduje się 35 tymczasowych pomieszczeń – stan na
31.12.2015r.
Łączne zapotrzebowanie na tymczasowe pomieszczenia to 134 pomieszczenia, które są niezbędne do
realizacji wyroków sądowych, orzekających eksmisje z dotychczas zajmowanych lokali, bez
przyznanego przez sąd uprawnienia do lokalu socjalnego.
Tabela Nr 13. Tymczasowe pomieszczenia – potrzeby.

Tymczasowe pomieszczenia ogółem:

31.12.2013r.
63

31.12.2014r.
93

31.12.2015r.
134

Z analizy ostatniego roku wynika, że znacznie zwiększyło się zapotrzebowanie w zakresie
realizacji wyroków o eksmisje bez prawa do lokalu socjalnego.
Wykres Nr 4.

Tymczasowe pomieszczenia
160
134

140
120

93

100
80

63

60
40
20
0
31.12.2013r.

31.12.2014r.

31.12.2015r.

4. Lokale użytkowe.
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Zasób lokali użytkowych na koniec 2015r. stanowiło 497 lokali użytkowych, o łącznej
powierzchni użytkowej 79.306 m2, z czego:
- 339 lokali o pow. 67.917m2 w budynkach stanowiących wyłączną własność Gminy Olsztyn,
- 153 lokale o pow. 11.047 m2 w budynkach stanowiących współwłasność z udziałem Gminy,
- 5 lokali o pow. 342 m2 w budynkach stanowiących własność prywatną pozostających w administracji
tymczasowej bądź zleconej Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych.
Ponadto, spośród wszystkich lokali użytkowych na koniec 2015r.:
- 393 lokale - pozostawały z aktualną umową najmu, o pow. 60.547,83 m2
- 7 lokali – zajmowanych było bez tytułu prawnego, o pow. 704,37 m2
- 97 lokali to pustostany o pow. 18.053,78 m2

Wykres Nr 5. Zasób lokali użytkowych

Ilość lokali użytkowych
337 339
350
300
250
152

200

153
2014 r.

150
100

5

50

5

2015 r.

0
Budynki Gminne

Budynki
Wspólnotowe

Budynki w
administracji
tymczasowej i
zleconej

Zasób lokali użytkowych w porównaniu do roku 2014 zwiększył się o 3 lokale. Powyższa zmiana
wynika z przekwalifikowania lokalu mieszkalnego na niemieszkalny oraz przejęcia w administrację
nowych nieruchomości.

Wykres Nr 6. Ilość lokali użytkowych
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Lokale użytkowe wg stanu na 31.12.2015 r.
z umową najmu

1%

bez tytułu prawnego

pustostany

20%

79%

Wykres Nr 7. Powierzchnia lokali użytkowych

Powierzchnia lokali użytkowych wg stanu na dzień
31.12.2015 r.

23%

z umową najmu

1%

bez tytułu prawnego
pustostany

76%

Tabela nr 14. Lokale użytkowe z aktualną umową najmu.
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Rodzaj budynku
Liczba lokali z
umową najmu

w budynkach wspólnot
mieszkaniowych

w budynkach
100 % Gminy

31.12.2012r.

387

135

252

31.12.2013r.

388

131

257

31.12.2014r.

394

135

259

31.12.2015r.

393

136

257

Wykres Nr 8. Ilość lokali użytkowych z aktualną umową wg usytuowania.

200

135

259

257

252

300

131

135

257
136

100
0
387

388

394

393

31.12.2012r.

31.12.2013r.

31.12.2014r.

31.12.2015r.

w budynkach wspólnot mieszkaniowych

w budynkach 100 % Gminy

Łączna powierzchnia wszystkich wynajętych lokali użytkowych wynosiła 60.547,83 m2 (stan na
31.12.2015r.).
W 2015r. zorganizowano 4 przetargi na wynajem lokali użytkowych, w wyniku których 10
lokali oddano do używania na podstawie umów najmu. Na podstawie rozstrzygnięcia Prezydenta
Olsztyna wynajęto 36 lokali użytkowych, w tym 5 w trybie negocjacji stawki czynszu najmu.
Na koniec 2015r. w zasobie lokalowym Gminy, administrowanym przez Zakład Lokali
i Budynków Komunalnych, pozostawało 97 wolnych lokali użytkowych o łącznej pow. 18.053,78 m2.
Spośród ww.:
- 28 lokali użytkowych, o łącznej powierzchni 1.663,20 m2, przeznaczonych było do najmu w drodze
przetargu,
- 28 lokali użytkowych, o łącznej pow. 5.286,37 m2, przeznaczonych było do sprzedaży,
- 3 lokale użytkowe o łącznej pow. 381,38 m2 przeznaczone były do rozbiórki
- 38 lokali użytkowych o łącznej pow. 10.722,83 m2 wyłączonych z najmu ( z czego 12 lokali
użytkowych to lokale w stosunku do których prowadzone były procedury ustalające dalszy sposób
użytkowania nieruchomości, oraz 26 lokali, których nie można było wynająć ze względu na ich stan
techniczny bądź funkcję jaką pełnią m.in. szyby dźwigów, schrony, wymiennikownie itp.)
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Przeważającą liczbę wolnych lokali użytkowych stanowiły lokale położone w budynkach
objętych ochroną konserwatorską bądź figurujących w rejestrze zabytków, lokale w niedostatecznym
stanie technicznym, w tym wyłączone z użytkowania oraz lokale wielkopowierzchniowe.
Wykres Nr 9. Wolne lokale użytkowe.

Wolne lokale użytkowe wg stanu na 31.12.2015 r.

29%

39%

przeznaczone do najmu w drodze
przetargu
przeznaczone do sprzedaży
przeznaczone do rozbiórki

29%
pozostałe
3%

Mało atrakcyjne położenie lokali (np. poddasze bądź piwnice) oraz niezadowalający stan
techniczny, w tym brak wyposażenia w media, oraz powierzchnia miały wpływ na brak
zainteresowania ich najmem. Największym zainteresowaniem cieszyły się lokale wyposażone we
wszystkie media, położone przy głównych ciągach komunikacyjnych o charakterze handlowym,
usługowym lub biurowym. Wśród wolnych lokali użytkowych nie było obiektów o wysokim
standardzie.
Na dzień 31.12.2015r. oddanych było w najem i dzierżawę 393 lokali, z czego:
 84 lokale były przeznaczone na działalność stowarzyszeń, zrzeszeń, związków, federacji
i fundacji o pow. 17.573,45 m2
 65 lokali było przeznaczonych na potrzeby Urzędu Miasta i działalność miejskich jednostek
organizacyjnych, o pow. 13.844,45 m2
 8 lokali było przeznaczonych na biura poselskie i senatorskie, o pow. 321,66 m2
 7 lokali było przeznaczonych dla partii politycznych, o pow. 419,51 m2
 47 lokali było przeznaczonych na działalność służby zdrowia, o pow. 3.501,33 m2
 5 lokali było z umowami dzierżawy na placówki oświatowe, o pow. 7.832,16 m2
 177 lokali o pow. uż. 21514,38 m2 wynajętych było na rzecz przedsiębiorców.
Wykres Nr 10. Ilość wynajętych lokali użytkowych wg przeznaczenia.
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Ilość wynajętych lokali użytkowych wg przeznaczenia

dzierżawa na cele
oświatowe
1%
partie polityczne
2%

służba
zdrowia
12%

biura poselskie i
senatorskie
2%
Urząd Miasta i
Jednostki
Organizacyjne
Urzędu Miasta
17%

przedsiębiorcy
45%

organizacje
pozarządowe
21%

Wykres Nr 11. Powierzchnia wynajętych lokali użytkowych wg przeznaczenia.
Powierzchnia wynajętych lokali użytkowych wg przeznaczenia w m2
przedsiębiorcy

0.13%

0.06%

organizacje pozarządowe
0.28%

0.01%
0.01%

Urząd Miasta i Jednostki
Organizacyjne Urzędu Miasta
biura poselskie i senatorskie
partie polityczne

0.23%

służba zdrowia
0.29%
dzierżawa na cele oświatowe

Spośród wszystkich lokali użytkowych oddanych do używania na dzień 31.12.2015r., bez czynszu
pozostawało:
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56 lokali z umowami najmu zwolnionych z czynszu, w tym:
 50 lokali przeznaczonych na potrzeby Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek
organizacyjnych o łącznej powierzchni użytkowej 11.897,75 m2
 6 lokali przeznaczonych na działalność stowarzyszeń, zrzeszeń, związków, federacji
i fundacji o łącznej powierzchni użytkowej 462,81 m2,
16 lokali z umowami użyczenia, w tym:
 10 lokali na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych, o łącznej powierzchni
użytkowej 1.454,06 m2
 6 lokali dla stowarzyszeń, zrzeszeń, związków o łącznej powierzchni użytkowej
1567,82 m2
5 lokali oddanych w dzierżawę, o łącznej powierzchni 7.832,16m2, gdzie dzierżawcy są
zwolnieni z czynszu w zamian za przeprowadzanie remontów dzierżawionych obiektów.

LOKALE NIEOCZYNSZOWANE i UŻYCZONE
Tabela nr 15. Nieodpłatny najem/użyczenie lokali użytkowych
Przeznaczenie
Urząd Miasta i Jednostki
Organizacyjne Urzędu Miasta
Stowarzyszenia, związki,
zrzeszenia, federacje,
fundacje
Przedsiębiorcy
Razem

Ilość
lokali
60

Powierzchnia użytkowa w m2

12

6926,09

4
76

2936,70
23.214,60

13.351,81

Łączna powierzchnia lokali użytkowych nieoczynszowanych na dzień 31.12.2015 r. wynosiła
23214,6m2, co stanowi 38 % łącznej powierzchni oddanej w najem.
Wykres Nr 12. Powierzchnia lokali użytkowych ze względu na czynsz.

Powierzchnia lokali użytkowych

38%

62%

Lokale nieoczynszowane
Lokale oczynszowane

W trakcie przygotowania przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych pozostaje projekt
Zarządzenia Prezydenta Olsztyna, zmieniający zarządzenie w sprawie wykonania uchwały dotyczącej
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określenia zasad gospodarki lokalami użytkowymi Gminy Olsztyn, zakładający zmianę
współczynników do ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej, uwzględniających
rodzaj prowadzonej działalności.
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5.

Budynki i lokale wykwaterowane bądź w trakcie wykwaterowania mieszkańców z uwagi
na zły stan techniczny lub przeznaczone do sprzedaży.

Tabela nr 16. Budynki wykwaterowane:

Lp. Adres budynku

Ilość lokali
mieszk. użyt.

Powierzchnia w
m2
mieszk. użyt.

Uwagi
rozstrzygnięcie Prezydenta Olsztyna z dnia
12.11.2013r. – budynek przeznaczony do sprzedaży
rozstrzygnięcie Prezydenta Olsztyna z dnia
10.01.2012r. – budynek przeznaczony do rozbiórki

1 Sielska 6

3

-

158,54

-

2 Leśna 15

1

-

53,51

-

3 1 Maja 14

4

4

4 1 Maja 15

4

-

rozstrzygnięcie Prezydenta Olsztyna z dnia
285,00 250,00 01.07.2014r. – budynek przeznaczony do sprzedaży
rozstrzygnięcie Prezydenta Olsztyna z dnia
225,94
01.07.2014r. – budynek przeznaczony do sprzedaży

5 Sielska 8

3

-

125,39

-

budynek przeznaczony do sprzedaży.

6 Kromera 5/7

12

-

548,29

-

budynek przeznaczony do sprzedaży.

7 Mewy 2

1

-

73,88

-

budynek przeznaczony do sprzedaży.

Tabela nr 17. Budynki w trakcie wykwaterowania mieszkańców:

Lp.

Adres budynku

Ilość lokali
Powierzchnia w m2
mieszk. użyt. garaże mieszk. użyt. garaże

1 Bałtycka 45

5

2

3

2 Piłsudskiego 49

2

1

-

3 Piłsudskiego 51

3

-

-

4 Piłsudskiego 53

4

-

-

5 Niepodległości 52/58

195

1

-

Uwagi
rozstrzygnięcie
Prezydenta Olsztyna z
204,18 900,33 42,00 dnia 12.02.2013r.
rozstrzygnięcie
Prezydenta Olsztyna z
102,70 20,50
dnia 23.04.2015r.
rozstrzygnięcie
Prezydenta Olsztyna z
130,40
dnia 23.04.2015r.
rozstrzygnięcie
Prezydenta Olsztyna z
198,35
dnia 23.04.2015r.

3288,76 60,00

-

rozstrzygnięcie Prezydenta
Olsztyna - pismo z dnia
26.08.2014r
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Tabela nr 18. Lokale przeznaczone do sprzedaży:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Adres lokalu
ul. Kościuszki 10/5
ul. Grunwaldzka 8/5a*
ul. Wyspiańskiego 1/4
ul. Warmińska 3/4
ul. Dąbrowszczaków 26/3

Powierzchnia w m2
107,93
31,85
127,40
85,20
144,70

* na podstawie rozstrzygnięcia Prezydenta Olsztyna z dnia 27.01.2015r., w sprawie przeznaczenia lokalu do sprzedaży
jako lokal niemieszkalny
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6.

Remonty.
A. Remonty budynków i lokali gminnych.

Plan remontów zasobów mieszkaniowych stanowiących własność Gminy Olsztyn na 2015r.
został opracowany na podstawie przyznanych środków budżetowych oraz Uchwały Nr XIX/314/12
Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 stycznia 2012r., w sprawie wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 2012-2016 z późn. zm. i zaktualizowanego wykazu
potrzeb remontowych. Potrzeby w zakresie remontów, modernizacji budynków i lokali gminnych
ustalane są w oparciu o zalecenia z protokołów okresowych: rocznych i pięcioletnich kontroli
technicznych, wykonanych zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r.,
poz. 260), ekspertyzy, nakazy instytucji zewnętrznych, zgłoszenia najemców oraz wyniki
systematycznych przeglądów stanu technicznego budynków realizowanych przez administratora.
Zdecydowana większość budynków wymaga remontów i modernizacji, z uwagi na ogólny stan
techniczny, spowodowany długim okresem użytkowania, brakiem należytej dbałości i odpowiednich
nakładów finansowych oraz koniecznością dostosowania do obowiązujących warunków techniczno –
budowlanych.
Utrzymanie we właściwym stanie technicznym zasobu Gminy odbywa się przez:
1. Remonty budynków i lokali:
- usuwanie zagrożeń budowlanych poprzez wykonywanie remontów i modernizacji budynków i lokali,
- naprawę elementów konstrukcyjnych budynków,
- rozbiórkę budynków w złym stanie technicznym zagrożonych katastrofą budowlaną, lub których
remont jest nieopłacalny,
- remonty elewacji budynków,
- docieplenie ścian,
- docieplenie stropodachów,
- wymianę pokrycia dachowego,
- wymianę rynien i obróbek blacharskich,
- remont przewodów kominowych,
- remont schodów zewnętrznych i na klatkach schodowych,
- malowanie klatek schodowych,
- wymiana okien na klatkach schodowych i w piwnicach,
- wymianę lub renowację drzwi wejściowych do budynku,
- wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- wymianę instalacji elektrycznej i odgromowej,
- izolację wodoszczelną balkonów,
- likwidacja zawilgocenia i zagrzybienia elementów budowlanych.
2. Podnoszenie standardu budynków i lokali:
- remont i przebudowa istniejącej substancji mieszkaniowej podnosząca standard lokalu,
- przystosowanie lokali i budynków oraz jego otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- ograniczenie zużycia nośników energii gospodarstw domowych poprzez wprowadzenie
indywidualnego rozliczania opłat za media w oparciu o zainstalowane urządzenia pomiarowe.
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3. Poprawa estetyki otoczenia nieruchomości:
W 2015r. w zakresie zagospodarowania terenów (podwórek) stanowiących własność Gminy
Olszyn, poniesiono znaczne środki finansowe na doraźne prace naprawcze na kwotę 58 tys. zł.
Naprawy dotyczyły miejscowych uzupełnień nawierzchni terenu, chodników i dróg dojazdowych,
zapadnięć terenu, zabezpieczenia studzienek kanalizacyjnych itp. Prace były realizowane w ramach
środków przeznaczonych na bieżącą konserwację i roboty awaryjne.
Realizacja w/w elementów będzie miała wpływ na obniżenie strat ciepła, a więc i kosztów
eksploatacji, zmniejszenie kosztów związanych z usuwaniem awarii i ich skutków, zahamowanie
procesów degradacji budynków i lokali, polepszenie warunków techniczno-sanitarnych, zwiększenie
estetyki i trwałości budynków, likwidację zawilgocenia i zagrzybienia elementów budowlanych.
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Tabela Nr 19. Porównanie planowanych remontów z faktycznie przeprowadzonymi w 2015r.

Docieplenie, remont elewacji

Roboty elektryczne

Remont klatek schodowych

Remont lokali mieszkalnych

Dokumentacja techniczna

6

7

8

9

10

w tym dotacja**

Remont dachów i kominów
5

Ogółem

Remont dróg dojazdowych,
chodników i podwórek
4

Roboty awaryjne*

Wykonanie i remonty instalacji
wod.-kan. oraz c.o.
3

11

12

13

223
/412/

35
/50/

107

16

62

61

68

67

/165/

618
dok.

Gmina
Olsztyn

58
/123/

11
/25/

103

16

62

61

65

67

/79/

607
dok.

-

Wspólnota
Mieszk.

165
/289/

24
/25/

4

-

-

-

3

-

/86/

11 dok.

-

Ogółem

1 256

139

8 225

5 950

2 916

4 747

1 395

1 029

3 196

1 788

394

Gmina
Olsztyn

480

66

8 177

5 950

2 916

4 747

1 383

1 029

1 250

1 752

-

Wspólnota
Mieszk.

776

73

48

-

-

-

12

-

1 946

36

-

Ilość
budynków

-

64

1

-

3

1

1

1

-

-

-

Kwota w
tys. zł
/netto/

561

259

43

11

186

76

11

16

1 185

122

315

Ogółem

159
/193/

35
/50/

12
/13/

-

6

2

4

3

/97/

45 dok.

-

Gmina
Olsztyn

16
/53/

11
/25/

8
/-/

-

6

2

1

3

/51/

34 dok.

-

Wspólnota
Mieszk.

143
/140/

24
/25/

4
/13/

-

-

-

3

-

/46/

11 dok.

-

Ogółem

489

139

115

-

421

104

13

39

1 202

163

Gmina
Olsztyn

91

66

67

-

421

104

1

39

552

Wspólnota
Mieszk.

398

73

48

-

-

-

12

-

Ogółem

539

150

129

-

469

112

15

44

Kwota
w tys. zł
/netto/

Ilość
budynków
/lokali/

wykonanie
Kwota
w tys. zł
/netto/

Kwota
w tys. zł
/brutto/

**

2

Ogółem

wg
potrzeb

*

1

w g.
zgłosze
ń

Ilość
budynków
/lokali/

wg planu

Roboty zduńskie

Zakres remontu

Wymiana stolarki (obejmująca:
okna, drzwi, podłogi)

ROK 2015

31 035

2 785

1 351

394

3 079

1 282

127

358

1 826

1 282

650

36

36

1 253

1 301

200

450

3 409

1 384

w robotach awaryjnych uwzględniono roboty ogólnobudowlane, remonty instalacji gazowej i przewodów
kominowych (usterki po przeglądowe)
tabela wg planu – kwota dotacji brutto
tabela wykonanie – w planie finansowym Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych ujęto kwotę dotacji
przedmiotowej w wysokości 2.910 tys. zł, w tym dotacje do remontów budynków Gminy 100%
w wysokości 1.384 tys. zł (Uchwała Nr IV/16/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie
budżetu Miasta Olsztyna na 2015r.).
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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 priorytetem przy realizacji
remontów nieruchomości jest w pierwszej kolejności usuwanie stanów awaryjnych zagrażających
życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia, bądź środowiska. Natomiast w dalszej kolejności
realizowane są zadania mające na celu podniesienie standardu zamieszkania (modernizacje). Gmina na
realizację zaplanowanych w 2015r. prac remontowych w budynkach i lokalach mieszkaniowego
i użytkowego zasobu komunalnego przeznaczyła środki w wysokości 3.079 tys. zł netto, z czego
kwota 1.282 tys. zł netto stanowiła dotację przedmiotową na: przestawienie pieców kaflowych, remont
lokali mieszkalnych, remonty dachów i kominów, remont i docieplenie elewacji.
Powyższe środki, pozwoliły jedynie na:
- remont dachów i kominów 6 budynków,
- docieplenie i remont elewacji 2 budynków,
- wymianę stolarki okiennej, drzwiowej i podłogowej w 193 lokalach mieszkalnych,
- remont 97 lokali (w tym 94 lokali mieszkalnych i 3 użytkowych),
- roboty zduńskie (przestawiono piece w 33 budynkach, tj. w 37 lokalach oraz rozebrano w 2
budynkach tj. 13 lokalach),
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic 2 budynków,
- przebudowę przyłącza wodociągowego do 2 budynków,
- dokumentację techniczną oraz usuwanie awarii.
Faktyczne potrzeby finansowe w zakresie remontów wynikających z kontroli okresowych
budynków np. na remont dachów i kominów wynosiły 2.916 tys. zł (62 budynków), docieplenie,
remont elewacji 4.747 tys. zł /61 budynków/, remont klatek schodowych 1.029 tys. zł /67 budynków/.
Natomiast na realizację zobowiązań wobec najemców, dotyczących wymiany stolarki budowlanej
1.256 tys. zł. Z uwagi na ograniczone środki finansowe nie zrealizowano remontu dachów i kominów
56 budynków, dociepleń i remontów elewacji 59 budynków, remontów klatek schodowych 64
budynków oraz nie zrealizowano zobowiązań wobec 219 najemców w 64 budynkach w zakresie
stolarki. Szczegółowe potrzeby remontowe w tym zakresie przedstawia tabela nr 18 oraz tabela
stanowiąca załącznik nr 1.
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 2015r. Gmina zrealizowała tego rodzaju zobowiązania
mieszkaniowe (bez ponoszenia kosztów) wobec 13 rodzin. Wg wartości szacunkowej koszt remontu
lokali wykonanych przez najemców wyniósł 501 tys. zł netto. W roku 2014 Gmina zrealizowała
zobowiązania mieszkaniowe, bez ponoszenia kosztów, wobec 12 rodzin – szacunkowy koszt remontu
ustalono na 335 tys. zł.
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Tabela nr 20. Remont lokali komunalnych wykonanych na koszt i staraniem przyszłego najemcy.
Różnica

31.12.2014r.

31.12.2015r.

Ilość rodzin, wobec
których Gmina
zrealizowała zobowiązania

12

13

+1

Szacunkowy orientacyjny
koszt remontu / tys. netto /

335

501

+166

Komisja Mieszkaniowa, której ocenie podlegają złożone oferty, w roku 2015 w odniesieniu do
roku poprzedniego wyłoniła podobną ilość rodzin, którym przyznała lokale do remontu własnym
staraniem i na własny koszt. Z analizy powyższej tabeli wynika również, że szacunkowy koszt lokali
wykonanych przez najemców jest znacznie wyższy w roku 2015. Z uwagi na charakter remontów
lokali (ekonomicznie nieopłacalnych dla Gminy) wykonanych przez przyszłych najemców, Gmina
w 2015r. zaoszczędziła 501 tys. netto, 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.
Na wniosek właścicieli lokali w budynku, w sytuacji gdy właściciele nie są w stanie pokryć kosztów
remontu z własnych środków, przyznawane są pożyczki z przeznaczeniem na remonty części
wspólnych nieruchomości w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Olsztyn.
Przyznanie pożyczki pozwala 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 określiła Uchwała
Nr XXXV/397/97 Rady Miejskiej z dnia 21 maja 1997 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Olsztyn zmieniona
uchwałami: Nr XIX/274/99 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 25 listopada 1999r.,
Nr XXXII/556/2000r. Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 28 czerwca 2000r.
W roku 2015 wpłynął jeden wniosek o udzielenie pożyczki. Przyznano pożyczkę w kwocie 1.138,42
zł. Kwota zabezpieczona w budżecie na rok 2015 wynosiła 38.000 zł, natomiast w roku 2014 nie
wpłynął żaden wniosek o udzielenie pożyczki. Kwota zabezpieczona w budżecie na rok 2014
wynosiła 64.000 zł.
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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.

Analizując na przestrzeni lat realizację remontów w układzie finansowo – rzeczowym można
stwierdzić, że następuje zmniejszenie wykonania rzeczowego, co wynika przede wszystkim ze
zmniejszenia przychodów pozyskiwanych z wpływów czynszowych. Uporanie się z powstałymi
zaległościami remontowymi w zasobach czynszowych narosłymi od lat, możliwe będzie po ustaleniu
stawek czynszu na poziomie zapewniającym właściwe gospodarowanie zasobem mieszkaniowym.
Wysokość stawki czynszu za najem 1m2 powierzchni użytkowej lokali socjalnych oraz
pomieszczeń tymczasowych w zasobie mieszkaniowym Gminy Olsztyn wynosi 1,08 zł (zgodnie
z Zarządzeniem Nr 99 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 kwietnia 2012r.).
Stawka czynszu dla lokali mieszkalnych, stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy wynosi 5,92 zł
(zgodnie z Zarządzeniem nr 277 Prezydenta Olsztyna z 16 lipca 2012r.).
Bazowa stawka czynszu dla lokali komunalnych podlega procentowemu podwyższeniu lub obniżeniu
według tabeli nr 12 załącznika do Uchwały Nr XIX/314/12 Rady Miasta Olsztyna w sprawie
wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 2012 2016 z późn. zm.. Uwzględniając powyższe, maksymalna stawka czynszu wynosi 10,06 zł/m2
natomiast minimalna - 5,33 zł/m2.
Obecne stawki czynszu dla lokali komunalnych obowiązują na terenie Gminy od 02.08.2012r.
Zgodnie z §19 ust 2 załącznika do Uchwały Nr XIX/314/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 stycznia
2012r., w sprawie wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn
na lata 2012-2016 prognozowany był stopniowy wzrost stawki bazowej czynszu w kolejnych latach.
Wieloletni program w 2015r. zakładał stawkę bazową czynszu na poziomie 1,90% stawki
odtworzeniowej 1 m2. Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia
23.09.2014r. w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2
powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa warmińsko – mazurskiego i miasta
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Olsztyna na okres od 01.10.2014r. do 31.03.2015r. wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2
powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla miasta Olsztyna wyniósł 4.855,00 zł, zatem
stawka bazowa 5,92 zł/m2 kształtowała się na poziomie 1,46% stawki odtworzeniowej.
W okresie od 01.04.2015r. do 30.09.2015r. zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Warmińsko –
Mazurskiego z dnia 20.03.2015r. wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia wyniósł 5.082,00 zł,
zatem stawka bazowa 5,92 zł/m2 kształtowała się na poziomie 1,40% stawki odtworzeniowej.
Natomiast w okresie od 01.10.2015r. do 31.03.2016r. zgodnie z obwieszczeniem Wojewody
Warmińsko – Mazurskiego z dnia 22.09.2015r. wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia wyniósł
4.699,00 zł, zatem stawka bazowa 5,92 zł/m2 kształtowała się na poziomie 1,51% stawki
odtworzeniowej.
W roku 2015 stawka bazowa 5,92 zł/m2 kształtowała się na poziomie odpowiednio 1,46%, 1,40%,
1,51% stawki odtworzeniowej mimo różnic w porównaniu do założeń wieloletniego Programu
Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Gminy Olsztyn na lata 2012-2016 nie podwyższono
stawki czynszu.
W zaistniałej sytuacji można by było wprowadzić wyższą minimalną stawkę czynszu. Nie uczyniono
tego jednak, gdyż ewentualna podwyżka miałaby negatywny wpływ na możliwości finansowe wielu
najemców/użytkowników mieszkań komunalnych, co za tym idzie mogłoby doprowadzić do wzrostu
zaległości czynszowych.
Na brak podwyżki stawki czynszu miał też wpływ komunikat Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
w 2015r. w stosunku do 2014r., który wyniósł 99,1 (spadek cen o 0,9%).
Na wysokość miesięcznych opłat ponoszonych przez najemców lokali oprócz czynszu, mają bardzo
duży wpływ pozostałe składniki stanowiące opłaty za świadczenia, a w szczególności opłaty za zimną
wodę i odprowadzanie ścieków (których stawki są corocznie podwyższane przez Radę Miasta
Olsztyna), podgrzanie wody, centralne ogrzewanie, energię elektryczną (przy braku indywidualnych
umów na dostawę energii) oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na w/w koszty związane
z najmem lokali mieszkalnych, które są ponoszone przez gospodarstwa domowe również należy
zwrócić uwagę prowadząc powyższą analizę stawek czynszu.
Wymienione składniki, będące „w cieniu” czynszu najmu, ulegają ciągłym zmianom i następuje ich
coroczny wzrost.
Zimna woda i odprowadzanie ścieków.
Zmiany cen zimnej wody i odprowadzania ścieków następują corocznie na podstawie zasad
określonych w Ustawie z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015.139), przepisów Rozporządzenia Ministra Budownictwa
z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr
127, poz. 886) oraz Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Olsztyn, wprowadzonego w życie Uchwałą Nr XVII/253/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 30 listopada
2011r.
Należy również nadmienić, że rozliczenie za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków jest
dokonywane na podstawie ceny za 1m3 oraz stawki opłaty abonamentowej, która została
wprowadzona przez Dostawcę – PWiK Sp. z o.o. Olsztyn od 16 sierpnia 2006r. (Dz. U. z 2006r.
Nr 127, poz. 886). Naliczanie opłaty abonamentowej dla najemców lokali Gminy Olsztyn
wprowadzone zostało od dnia 1 kwietnia 2012r.
Dostawca corocznie przedstawia taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków, która obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia 1 stycznia do dnia
31 grudnia każdego roku.
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Powyższe zmiany stawek 1m3 przedstawia tabela nr 21.
Tabela nr 21.
Rok

2012

2013

2014

2015

2016

Zimna woda
cena 1m3 w zł.

3,57

3,67

3,76

3,91

3,86

Odprowadzenie ścieków
cena 1m3 w zł.

5,12

5,26

5,39

5,59

5,92

Centralne ogrzewanie i podgrzanie wody.
Taryfy dla ciepła są corocznie zatwierdzane decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
i publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
Tabela nr 22 przedstawia wzrost cen centralnego ogrzewania i podgrzania wody według taryfy dla
ciepła MPEC Sp. z o.o. Olsztyn:
Tabela nr 22.
Rok

Wzrost cen w %

2011
3,37
2012
7,86
2013
3,65
2014
4,07
2015
1,30
2016
Według informacji MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie, na wzrost cen najistotniejszy wpływ miały koszty
miału węglowego, stanowiące ok. 70% kosztów bezpośrednich wytwarzania ciepła.
Nie można pominąć kolejnego składnika – podgrzania wody, który ma duży wpływ na ogólną
wysokość czynszu najmu. Opłata za podgrzanie wody zmienia się i jest ustalana na podstawie
rzeczywistych kosztów poniesionych na jej wytworzenie i dostawę w danym okresie rozliczeniowym.
Gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na podstawie art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz. 150 z późn. zm.)
oraz zgodnie z Uchwałą Nr V/31/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 10.02.2015r. w sprawie ustalenia
stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki o określonej
pojemności z późn. zm. obowiązują nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych.
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Zgodnie z ww. uchwałą zostały ustalone dwie stawki: 14,41 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej
daną nieruchomość dla właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Olsztyn i stawka
9,80 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
W budynkach stanowiących 100 % Gminy obowiązuje jedna stawka w wysokości 9,80 zł miesięcznie
od osoby, natomiast w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych stawki są zróżnicowane, w zależności
od decyzji podjętych przez Zarządy Wspólnot.

2.

Obniżka stawki czynszu.

W trosce o najuboższych mieszkańców zasobu mieszkaniowego Olsztyna wprowadzona została
możliwość obniżenia czynszu najmu lokalu, której wysokość uzależniona jest od łącznych dochodów
osiąganych przez najemców i wszystkie osoby zamieszkujące w danym lokalu.
Najemcy ubiegający się o obniżkę dochodową muszą spełniać łącznie następujące warunki:
a) umowa najmu lokalu zawarta na czas nieoznaczony,
b) brak 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,
c) powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie przekracza powierzchni normatywnej,
o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U.
2013.966).
Została podjęta Uchwała Nr LIX/923/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24 września 2014r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Gminy Olsztyn na lata 2012-2016 w części dotyczącej zastosowania procentowych obniżek czynszu
w lokalach mieszkalnych, wynikających z wysokości dochodu.
Wysokość dochodów uprawniających do obniżki dochodowej w 2015r. po zmianach, przedstawia
poniższa tabela:
Tabela Nr 23.

Wysokość
obniżki

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

Gospodarstwo jednoosobowe

50%

do 90% najniższej emerytury

do 110% najniższej emerytury

40%

powyżej 90% do 110% najniższej
emerytury

powyżej 110% do 135% najniższej
emerytury

30%

powyżej 110% do 135% najniższej
emerytury

powyżej 135% do 185% najniższej
emerytury
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Od 1.03.2015r. wysokość najniższej emerytury wynosiła 880,45 zł, wobec czego faktyczny dochód
uprawniający do obniżki czynszu wynosił:
Tabela Nr 24.

Wysokość
obniżki

Średni miesięczny dochód w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa
domowego
Gospodarstwo wieloosobowe

Gospodarstwo jednoosobowe

50%

do 792,41 zł

do 968,50 zł

40%

od 792,42zł do 968,50 zł

od 968,51 zł do 1.188,61 zł

30%

od 968,51 zł do 1.188,61zł

od 1.188,62 zł do 1.628,83 zł

Obniżka czynszu najmu udzielana jest na okres 12 miesięcy, licząc od pierwszego dnia
miesiąca następującego po złożeniu wniosku i deklaracji 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 będą wydatki mieszkaniowe potwierdzone przez administratora lokalu po
zastosowaniu obniżek czynszu.
W 2015r. wpłynęło 1.093 wniosków o obniżenie stawki czynszu. Na koniec 2015 roku
udzielono obniżek czynszu 991 najemcom na okres 12 miesięcy, w tym:
a)
158 najemcom udzielono obniżki czynszu o 30%:
b)
196 najemcom udzielono obniżki czynszu o 40%:
c)
637 najemcom udzielono obniżki czynszu o 50%:
d)
102 najemców otrzymało odmowę udzielenia obniżki z powodu zaległości czynszowych,
nadmetrażu i zawyżonego dochodu lub braku kompletnej dokumentacji.
Tabela nr 25.
2013r.

2014r.

2015r.

Złożone wnioski
udzielone obniżki

1181

1257

1093

1012

985

991

Obniżki 50%

585

536

Obniżki 40%

207

225

637
196

Obniżki 30%

220

224

158

Odmowy

169

272

102
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Wykres Nr 13. Liczba złożonych wniosków o obniżkę czynszu, przyznanych obniżek oraz odmów.

rok 2013

991
985

rok 2014
637
rok 2015
536
1012

196

102

585

225

224

207
udzielone
obniżki

Obniżki 50%

158

272

220
169

Obniżki 40%

Obniżki 30%

Odmowy

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 2013-2015 została
przedstawiona w poniższej tabeli.
Tabela 26. Utrata dochodów z tytułu udzielonych obniżek stawek czynszu w latach 2013-2015
Obniżka
30%
40%
50%
Razem
stawki
czynszu
2013r.
Miesięcznie (zł)
19.254,36
24.375,57
85.443,57
129.073,50
Rocznie (zł)
231.052,29 292.506,82 1.025.322,87 1.548.881,98
2014r.

Miesięcznie (zł)
Rocznie (zł)

20.316,11
243.793,32

26.743,73
320.924,76

78.962,72
947.552,64

126.022,56
1.512.270,72

2015r.

Miesięcznie (zł)

14.675,47

25.476,58

98.596,10

138.748,15

176.105,64

305.718,96

1.183.153,20

1.664.977,80

Rocznie (zł)
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Wykres Nr 14.

1 548 8.82

1 512 2.71

1 664 9.78

30%
40%
50%

Razem

Razem

50%
40%
2013 r.

30%

2014 r.
2015 r.

W okresie od 01.08.2012r. – 31.12.2012r. udzielone obniżki czynszu spowodowały utratę
wpływów czynszowych w kwocie 667.355,89 zł (za okres 5 miesięcy), w 2013r. utrata dochodów
z tytułu udzielonych obniżek czynszu (za 12 miesięcy) wyniosła 1.548.881,98 zł, w 2014r. wynosiła
1.512.270,72 zł (za 12 miesięcy), zaś w 2015r. 1.664.977,80 zł.
Z analizy porównawczej wynika, że utrata dochodów z tytułu udzielonych obniżek czynszu za
2015r. w odniesieniu do 2014r. uległa zwiększeniu o 152.707,08 zł. Powyższe wynika z warunków,
jakie najemca powinien spełnić, aby uzyskać obniżkę stawki czynszu.
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IV. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej oraz wysokość
wydatków na gospodarkę mieszkaniową Gminy.
1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

1.

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej Gminy Olsztyn stanowią:
czynsze za lokale mieszkalne,
czynsze za lokale użytkowe oraz inne powierzchnie użytkowe,
odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali i powierzchni użytkowych,
dotacje.
Do wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową Gminy zalicza się:
koszty bieżącego utrzymania zasobów mieszkaniowych Gminy - eksploatacja i techniczne
utrzymanie budynków 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 socjalnych lub tymczasowych
pomieszczeń zgodnie z prawomocnymi wyrokami sądowymi,
koszty postępowania egzekucyjnego, dotyczące należności z tytułu zaległości czynszowych,
zasądzone lecz nieściągnięte należności czynszowe,
koszty remontów bieżących budynków i lokali komunalnych,
koszty rozbiórek budynków.

Wpływy czynszowe za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże (wg przypisu) oraz wpłaty
rzeczywiste dokonane przez najemców w latach 2012-2015.

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 99 z 10.04.2012r. ustalił stawkę czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu
socjalnego oraz pomieszczenia tymczasowego w wysokości 1,08 zł oraz Zarządzeniem Nr 277
z 16.07.2012r. ustalił stawkę czynszu 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobie
mieszkaniowym Gminy w wysokości 5,92 zł, która podlega procentowemu podwyższeniu lub
obniżeniu zgodnie z załącznikiem do Uchwały Nr XIX/314/12 Rady Miasta Olsztyna w sprawie
wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 20122016 z późn. zm.
Podstawę pobierania czynszu za lokale użytkowe określa umowa najmu łącząca strony. Zasady
określające wielkość czynszów za 1m² powierzchni dla lokali użytkowych określono Zarządzeniem
Nr 3 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 11 stycznia 2010r. w sprawie wykonania uchwały dotyczącej
określenia zasad gospodarki lokalami użytkowymi Gminy Olsztyn i w załączniku nr 1 do
ww. Zarządzenia. Stawka czynszu ulega podwyższeniu raz w roku z dniem 01 marca każdego roku
o wielkość wskaźnika inflacji za rok poprzedni. Lokale użytkowe wolne przekazywane do ponownego
użytkowania mają ustalony czynsz na zasadach przetargu (licytacja stawki czynszu za 1m²).
Zasady naliczania czynszu za garaże określa Zarządzenie Nr 59 Prezydenta Olsztyna z dnia 22
lutego 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem
garaży stanowiących własność Gminy Olsztyn.
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Wpływy czynszowe za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże oraz wpłaty rzeczywiste
dokonane przez najemców w latach 2012-2015 zostały przedstawione w poniższej tabeli.
Tabela 27. Wpływy czynszowe za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże (wg przypisu) oraz wpłaty
rzeczywiste dokonane przez najemców w latach 2012-2015.

rok

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

Wpłaty rzeczywiste
(z dodatkami
mieszkaniowymi)
(zł)

Różnica pomiędzy wpływami wg
przypisu a wpłatami rzeczywistymi
(zł)

2012

30.638.836,09

26.956.354,39

3.682.481,70

2013

32.419.464,46

27.926.683,21

4.492.781,25

2014

30.618.583,72

26.063.234,10

4.555.349,62

2015

29.070.663,93

25.500.780,97

3.569.882,96

Z analizy porównawczej wynika, że wpływy z tytułu czynszu i świadczeń (wg przypisu)
w 2015r. w odniesieniu do 2014r. uległy zmniejszeniu o 1.547.919,79 zł, zaś wpłaty rzeczywiste
uległy zmniejszeniu o 562.453,13 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 2015r. wyniosła
3.569.882,96 zł, zaś w 2014 r. 4.555.349,62 zł. Należy zauważyć, że wpłaty rzeczywiste pokrywają
nie tylko należności danego roku, ale zaliczane są również na zaległości powstałe w latach
poprzednich.
Podwyższenie stawki czynszu w 2012r.wpłynęło na ograniczenie możliwości finansowych
wielu najemców mieszkań komunalnych, a co za tym idzie doprowadziło do wzrostu zaległości
czynszowych. Obecnie realne dochody uzyskiwane z wpłat czynszowych, opłat za media zasadniczo
różnią się od przychodów należnych tzw. przypisu. Aktualna stawka czynszu uwzględniła ochronę
najuboższych lokatorów przed skutkami wzrostu opłat mieszkaniowych poprzez stosowanie obniżek
czynszu oraz system dodatków mieszkaniowych, przewidzianych ustawą o dodatkach
mieszkaniowych. Najemcy zajmujący lokale z tzw. nadmetrażem zmuszeni są płacić czynsz bez
możliwości uzyskania zniżek, z tego powodu najemcy podejmują działania zmierzające do zamiany
lokali na mniejsze lub ich wykupu.
Przychody z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe 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
i użytkowych 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 2012-2015 (bez kosztów
w częściach wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych) przedstawia poniższa tabela.
Tabela 28. Koszty utrzymania budynków gminnych i lokali gminnych w latach 2012-2015.
Wyszczególnienie
(w tys. zł)

Koszty
administrowania

Koszty
eksploatacji

Koszty
konserwacji

Ogółem
koszty

Remonty
ogółem

w tym
remonty
lokali
gminnych

w tym
dotacja
przedmiotowa

wg prognoz
Wykonanie
Różnica
(+wzrost,-spadek)
Rok 2013

2.564
2.705
+141

1.091
1.331
+240

3.074
3.090
+16

3.496
4.145
+649

1.448
1.522
+74

10.582
11.462
+880

1.244
1.474
+230

wg prognoz
Wykonanie
Różnica
(+wzrost,-spadek)
Rok 2014

2.635
3.065
+430

1.122
1.343
+221

3.160
3.596
+436

3.594
4.116
+522

1.489
1.333
-156

10.878
12.110
+1.232

1.278
1.474
+196

wg prognoz
Wykonanie
Różnica
(+wzrost,-spadek)
Rok 2015

2.709
3.327
+618

1.153
1.283
+130

3.249
3.891
+642

3.695
4.062
+367

1.530
1.319
-211

11.183
12.599
+1.416

1.314
1.384
+70

wg prognoz
Wykonanie
Różnica
(+wzrost,-spadek)

2.785
3.409
+624

1.185
1.301
+116

3.340
3.812
+472

3.798
3.765
-33

1.573
1.238
-335

11.496
12.224
+728

1.351
1.384
+33

Rok 2012

Faktycznie poniesione koszty utrzymania budynków gminnych i lokali gminnych ogółem
w 2015r. są wyższe o 728.000 zł niż koszty prognozowane na rok 2015. Analizując faktyczne koszty
utrzymania budynków i lokali gminnych w 2015r. w stosunku do kosztów prognozowanych, stwierdza
się, iż:
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- koszty remontów wzrosły o 624.000 zł – poziom wykonania wynikał z faktycznych potrzeb
remontowych wynikających ze stanu lokali i budynków oraz obowiązujących umów z wykonawcami,
- koszty administrowania wzrosły o 472.000 zł – poziom wykonania wynikał z faktycznych kosztów
administrowania (w prognozie na lata 2012-2016 nie uwzględniono kosztów związanych z przejęciem
z dniem 1 marca 2013r. przez ZLiBK zadań oraz pracowników zlikwidowanego Wydziału Spraw
Lokalowych Urzędu Miasta Olsztyna),
- koszty eksploatacji zmniejszyły się o 33.000 zł – poziom wykonania wynikał z obowiązujących
umów z dostawcami usług,
- koszty konserwacji zmniejszyły się o 335.000 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 2015r.
w stosunku do poziomu kosztów w 2014r., można zaobserwować ich zmniejszenie o 375.000 zł,
w tym: podwyższeniu uległy koszty remontów lokali o 82.000 zł, zaś zmniejszeniu uległy koszty
administrowania o 79.000 zł, koszty eksploatacji o 297.000 zł oraz koszty konserwacji o 81.000 zł.
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 2012-2015 przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 29. Koszty utrzymania lokali użytkowych w zasobie mieszkaniowym i wpływy czynszowe
latach 2012-2015.

rok

Koszty utrzymania
lokali użytkowych
(zł)

Wpływy czynszowe
z lokali użytkowych
(przypis)
(zł)

Różnica pomiędzy kosztami
a wpływami należnymi w skali roku
(zł)

2012

2 581 746,19

2 513 309,55

- 68 436,64

2013

2 684 089,14

2 610 405,58

- 73 683,56

2014

2 854 379,27

2 578 409,14

- 275 970,13

2015

2 767 445,44

2 494 852,41

-272 593,03

w

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. ze znacznej ilości lokali użytkowych oddanych w najem gminnym jednostkom
organizacyjnym, które na podstawie obowiązujących przepisów są zwolnione z płacenia
czynszu,
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
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wymagają doraźnych zabezpieczeń przed dostępem osób postronnych, w tym dozoru czy
ochrony fizycznej,
z obowiązujących stawek czynszów najmu ustalonych w nierynkowej wysokości,
z podjętych decyzji dotyczących sprzedaży lokali użytkowych w trybie przetargowym, który
jest rozłożony w czasie,
z wyłączenia poszczególnych budynków/lokali użytkowych z najmu w związku z toczącymi
się procedurami inwestycyjnymi,
z dużej rotacji lokali użytkowych i konieczności przeprowadzania procedur najmu
rozłożonych w czasie i mających negatywny wpływ na utrzymanie ciągłości przychodów.

4.
5.
6.
7.

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 2012-2015 przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 30. Koszty utrzymania nieruchomości wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych
w latach 2012-2015.
Koszty
(w tys. zł)

Fundusz
remontowy
( w tym
pożytki)

Wydatki na
remonty
powyżej
wpłat
zaliczek na
fundusz
remontowy

Zaliczki na
pokrycie
kosztów
administrowania

Zaliczki na
koszty
eksploatacji

Zaliczki
na
koszty
konserwacji

Ogółem

Razem

w tym dotacja
przedmiotowa
na remonty
części
wspólnych
nieruchomości

3.487
3.112
-375

1.689 5.176
991 4.103
-698 -1.073

1.698
3.648
+1.950

1.295
1.297
+2

1.488
1.541
+53

556 8.515
557 7.498
+1 -1.017

3.435
3.128
-307

1.664 5.099
896 4.024
-768 -1.075

1.746
1.974
+228

1.275
1.174
-101

1.466
1.437
-29

547 8.387
502 7.137
-45 -1.250

Rok 2012
wg prognoz
Wykonanie
Różnica
(+wzrost,
-spadek)

Rok 2013
wg prognoz
Wykonanie
Różnica
(+wzrost,
-spadek)

Rok 2014
wg prognoz
Wykonanie
Różnica

3.383
3.525
+142

1.639
533
-1.106

5.022
4.058
-964

1.795
1.526
-269

1.257
1.090
-167

1.444
1.388
-56

539 8.262
477 7.013
-62 -1.249

3.333
3.589
+256

1.614
560
-1.054

4.947
4.149
-798

1.845
3.062
+1.217

1.238
1.059
-179

1.422
1.387
-35

531 8.138
472 7.067
-59 -1.071

(+wzrost,
-spadek)

Rok 2015
wg prognoz
Wykonanie
Różnica
(+wzrost,
-spadek)
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Faktycznie poniesione koszty utrzymania nieruchomości wspólnych w budynkach wspólnot
mieszkaniowych ogółem w 2015r. są niższe o 1.071.000 zł niż koszty prognozowane na rok 2015.
Poziom wykonania wynika z realizacji zadań wynikających z uchwał wspólnot mieszkaniowych
z udziałem Gminy podejmowanych na corocznych zebraniach przez właścicieli lokali (w I kwartale
każdego roku) oraz ze zmniejszenia udziału Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych w związku
z wykupem lokali mieszkalnych i użytkowych przez najemców.
Z analizy porównawczej wynika, że poziom kosztów utrzymania nieruchomości wspólnych
w budynkach wspólnot mieszkaniowych w 2015r. był zbliżony do poziomu kosztów w 2014r.
Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej na remonty części wspólnych nieruchomości
wynosiła 1.845.000 zł, zaś przyznana na 2015r. kwota dotacji wyniosła 3.062.000 zł zgodnie
z Uchwałą Nr IV/16/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie budżetu Miasta
Olsztyna na 2015r. oraz Uchwałą Nr XVIII/214/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 21 grudnia 2015r.
zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2015r. Zwiększona kwota dotacji
pozwoliła na realizację remontów części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych, w których
Gmina Olsztyn posiada udziały.

4.

Zaległości najemców w opłatach za lokale mieszkalne.
Tabela nr 31

Lata

Mieszkania
ogółem

Liczba najemców zalegających
z opłatami za mieszkanie

Wysokość zaległości w
tys. zł

Przeciętna wysokość
zadłużenia na
1 najemcę zalegającego
w tys. zł

ogółem

%
zasobu

powyżej
3 miesięcy

%
zasobu

ogółem

powyżej
3 miesięcy

ogółem

powyżej
3 miesięcy

2012

5 498

3 825

69,57%

1 607

28,23%

28.766*

21.481**

7,52

13,37

2013

5 016

3 659

72,95%

1 633

32,56%

34.847*

26.455**

9,53

16,20

2014

5 063

3 505

69,23%

1 474

29,12%

41.266*

31.196**

11,78

21,17

2015

4 844

3 162

65,28%

1 328

27,42%

45.055*

32.472**

14,25

24,45

Objaśnienie do lat 2012 - 2015:
* rok 2012 – w tym zaległości z tytułu:
- czynszu i odszkodowania : 10.225, tj. 45,46%
- świadczeń : 12.268, tj. 54,54%
- odsetek : 6.273
** rok 2012 - w tym zaległości z tytułu:
- czynszu i odszkodowania : 7.855, tj. 45,46%
- świadczeń : 9.423, tj. 54,54%
- odsetek : 4.203
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* rok 2013 – w tym zaległości z tytułu:
- czynszu i odszkodowania : 12.241, tj. 46,05%
- świadczeń : 14.345, tj. 53,96%
- odsetek : 7.136,
- kosztów sądowych, komorniczych : 1.124
** rok 2013 – w tym zaległości z tytułu:
- czynszu i odszkodowania : 9.586, tj. 46,05%
- świadczeń : 11.231, tj. 53,96%
- odsetek : 4.790,
- kosztów sądowych, komorniczych, eksmisji : 848
* rok 2014 – w tym zaległości z tytułu:
- czynszu i odszkodowania : 14.118, tj. 46,45%
- świadczeń : 16.280, tj. 53,56%
- odsetek : 8.014
- kosztów sądowych, komorniczych : 2.856
** rok 2014 – w tym zaległości z tytułu:
- czynszu i odszkodowania : 12.432, tj. 46,45%
- świadczeń : 14.335, tj. 53,56%
- odsetek : 2.405
- kosztów sądowych, komorniczych, eksmisji : 2.026
* rok 2015 – w tym zaległości z tytułu:
- czynszu i odszkodowania : 15.380, tj. 46,64%
- świadczeń : 17.598, tj. 53,36%
- odsetek : 8.464
- kosztów sądowych, komorniczych : 3.613
** rok 2015 – w tym zaległości z tytułu:
- czynszu i odszkodowania : 11.462, tj. 46,64%
- świadczeń : 13.114, tj. 53,36%
- odsetek : 5.403
- kosztów sądowych, komorniczych, eksmisji : 2.493
Zaległości najemców w opłatach za lokale mieszkalne na dzień 31.12.2015r. w odniesieniu do
stanu należności na 31.12.2014r. uległy zwiększeniu o kwotę 3.789 tys. zł tj. o 9,18% w tym:
- z tytułu czynszu i odszkodowania o 1.254 tys. zł, tj. o 3,04%,
- z tytułu świadczeń o 1.329 tys. zł, tj. o 3,22 %,
- z tytułu odsetek o 450 tys. zł, tj. o 5,61%,
- z tytułu kosztów sądowych, komorniczych o 756 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,
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emerytury, zasiłki, pomoc społeczna). Często jest to spowodowane okolicznościami obiektywnymi,
kiedy sytuacja życiowa najemcy staje się tak trudna, że nawet mimo chęci nie jest w stanie płacić
czynszu. Kiedy indziej są to działania świadome, gdy mimo posiadanych środków najemca
uporczywie nie reguluje należności z tytułu najmu. Wyegzekwowanie takich zaległości jest bardzo
utrudnione, a niejednokrotnie prawie niemożliwe. Rozważenia wymaga, czy korzystniejsze dla gminy
jest utrzymywanie w nieskończoność lokatorów, którzy nie są w stanie ponosić obciążeń
czynszowych, czy może występowanie na drogę sądową o eksmisję nierzetelnych najemców.
Zaległości w opłatach czynszowych utrudniają bieżącą działalność Zakładu Lokali
i Budynków Komunalnych, 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 Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych. 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 budynków 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, 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 11 z dnia 21.07.2014r. 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,
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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.
e) odpracowania zadłużenia
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;
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 2014r., która
weszła w życie 9.07.2014r., 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. Zakład Lokali i Budynków Komunalnych
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
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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.
Jednocześnie Zakład Lokali i Budynków Komunalnych zawarł umowę abonamentową
o udostępnianie informacji gospodarczych o zadłużeniu najemców z tytułu najmu lokali mieszkalnych
i użytkowych z Biurem Informacji Gospodarczej. Biuro przyjmuje, przechowuje i udostępnia
informacje gospodarcze dotyczące przedsiębiorców i konsumentów. Umieszczenie informacji
o dłużniku w Centralnej Ewidencji Dłużników powoduje, że wiedza o nierzetelności kontrahenta jest
łatwo dostępna, co przekłada się na jego problemy z uzyskaniem kredytu, zawarciem umowy leasingu
lub nawet na telefon komórkowy. Dłużnicy informowani są o fakcie wpisania do bazy danych,
o skutkach wpisu oraz o możliwości usunięcia wpisu dopiero po spłacie należności.
Na obsługę wierzytelności dłużników, wobec których działania windykacyjne prowadzone
przez Komorników Sądowych okazały się bezskuteczne, Zakład Lokali i Budynków Komunalnych
zawarł umowę z firmą windykacyjną.
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, na podstawie
załącznika do uchwały nr XIX/314/12 Rady Miasta Olsztyna z 25 stycznia 2012r. w sprawie
wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 2012 –
2016 z późn. zm., 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
odpowiednio o 30%, 40% , 50%, gdy najemca spełnia łącznie następujące warunki: 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.
W związku z podjętą Uchwałą Nr LIX/923/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24 września 2014r.
zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Gminy Olsztyn na lata 2012-2016, z dniem 20 listopada 2014r. weszło w życie Zarządzenie Nr 451
w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych
stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy, w formie świadczeń niepieniężnych. 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.
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5.

Biuro Zamiany Mieszkań.

W 2015r. do Biura Zamiany Mieszkań wpłynęło 161 wniosków o dobrowolną zamianę lokalu,
z uwagi na chęć zmniejszenia lub zwiększenia powierzchni lokalu, obniżenie kosztów jego
utrzymania, zmianę lokalizacji położenia lokalu w budynku, poprawę warunków mieszkaniowych
oraz deklarację chęci wykupu lokalu mieszkalnego.
Wnioski na bieżąco są aktualizowane poprzez kontakt pracownika z osobami zgłaszającymi chęć
zamiany. Osoby zainteresowane lokalami, które Biuro posiada w swojej bazie, otrzymują pełną
informację na temat lokalu oraz kontakt do osoby oferującej lokal.
W 2015r. przeprowadzono 18 zamian (36 wniosków o zamianę) w tym:
- 7 zamian ze spłatą zaległości na łączną kwotę 81 314,04 zł,
- 8 zamian, w wyniku propozycji Gminy złożonej najemcom przez ZLiBK, przy wykorzystaniu
ofert złożonych w Biurze Zamiany Mieszkań.
W 2015r. wydano 2 zgody na zamianę lokali, gdzie jeden z lokali zamiennych nie należał do zasobu
mieszkaniowego Gminy.
Wykres Nr 15.

Liczba przyjętych wniosków i
przeprowadzonych zamian
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Liczba przeprowadzonych zamian

Podczas dokonywanych zamian lokali, spłacone zostały zaległości czynszowe za lokale mieszkalne
dzięki czemu najemcy uniknęli rozwiązania umowy najmu oraz skierowania sprawy do Sądu
o orzeczenie eksmisji.
W 2015r. przywrócono, po spłacie zaległości, 3 tytuły prawne osobom/rodzinom bezumownie
korzystającym z lokalu komunalnego, w celu dobrowolnej zamiany z innym najemcą.
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Wykres Nr 16.

Odzyskane zadłużenie w wyniku zamiany lokali mieszkalnych
Kwota odzyskanego zadłużenia w tys. zł
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Osoby zgłaszające się do Biura Zamiany Mieszkań często posiadają lokal o obniżonym
standardzie ze względu na:
 brak łazienki (tylko wc),
 wc i łazienkę usytuowaną poza lokalem,
 wspólne użytkowanie pomieszczeń tj. łazienka, wc, przedpokój
 lokale ogrzewane piecami węglowymi.
Najemcy mieszkający w ww. warunkach mieszkaniowych oczekują zamiany na lokal
samodzielny z pełnym wyposażeniem. Jednakże lokale o obniżonym standardzie są mało atrakcyjne
i brak jest zainteresowania zamianą na oferowane mieszkania.
Strona internetowa Zakładu zawiera wyszukiwarkę Biura Zamiany Mieszkań, dzięki której nie
tylko najemcy zasobu mieszkaniowego gminy, ale również najemcy innych zasobów, a także osoby
prywatne, mają możliwość wyszukiwania i zapoznania się z ofertami mieszkań oferowanych przez
Biuro.
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V.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1. Według stanu na dzień 31 grudnia 2015r. Gmina Olsztyn posiadała 4.782 lokale tworzące
mieszkaniowy zasób Gminy Olsztyn (lokale usytuowane są w zasobach 100% Gminy, w budynkach
Wspólnot Mieszkaniowych, oraz budynkach Spółdzielni Mieszkaniowych), w tym 355 lokali
socjalnych (w tym 32 lokale odzyskane) i 35 pomieszczeń tymczasowych.
W 2014 roku zasób lokali socjalnych w stosunku do całego zasobu mieszkaniowego stanowił 6,65%,
w roku 2015 było to 7,42%.
W roku poprzednim nie udało się osiągnąć planowanego założenia w postaci zwiększenia liczby
lokali socjalnych do poziomu ok. 15% w ramach istniejącego zasobu.
Jednocześnie w Budżecie Miasta Olsztyna na rok 2015 zostały zabezpieczone środki finansowe
w wysokości 1.370.000,00 zł na zakup lokali socjalnych.
W związku z powyższym, w celu umożliwienia realizacji ustawowych zobowiązań (polegających na
dostarczeniu lokali socjalnych rodzinom objętym prawomocnymi wyrokami sądowymi, orzekającymi
eksmisję z dotychczas zajmowanych lokali, z przyznanym przez sąd uprawnieniem do lokalu
socjalnego), Gmina Olsztyn w dniu 29.10.2015r., zakupiła nieruchomość z przeznaczeniem na lokale
socjalne i komunalne, położoną przy Al. Wojska Polskiego 14 zgodnie z aktem notarialnym Rep. A Nr
4267/2015 za kwotę 2.083.860,00 zł.
W dniu 03.11.2015r. Zakład Lokali i Budynków Komunalnych przejął w administrację przedmiotowy
budynek, który wymaga przebudowy dostosowującej do funkcji mieszkań socjalnych i komunalnych.
Po opracowaniu pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonaniu remontu, które zostały
powierzone przez Prezydenta Olsztyna Wydziałowi Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Olsztyna,
lokale będą włączone do zasobu Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych.
Uzyskanie wskaźnika na poziomie 15% zostanie uwzględnione w Wieloletnim Programie
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 2017-2021.
2. Gmina, w ramach działań podejmowanych w kierunku usamodzielnienia lokali zajmowanych przez
więcej niż jednego najemcę odzyskała w 2015r. 3 lokale (o powierzchni użytkowej powyżej 80m2):
- Dąbrowszczaków 26/3,
- Linki 5/3a,
- Kościuszki 10/5,
natomiast 1 lokal (Sienkiewicza 4/3) przekazany został w całości dotychczasowemu najemcy.
Jeden wniosek w przedmiotowej sprawie (o przyznanie dodatkowej powierzchni) został rozpatrzony
negatywnie.
Odzyskane lokale powyżej 80m2 przekazane zostały do dyspozycji Wydziału Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna, w celu zbycia w drodze przetargu.
Do dyspozycji Wydziału Geodezji przekazano również 3 lokale mieszkalne powyżej 80m2, odzyskane
w ramach działań eksmisyjnych i wykwaterowań:
- Wyspiańskiego 1/4,
- Klasztorna 1/4,
- Dąbrowszczaków 19/8.
Działania w tym kierunku w znacznej mierze ograniczają przyjęte dotychczas zobowiązania,
wymagające zapewnienia lokali mieszkalnych z innych przyczyn, jednak należy kontynuować
powyższe działania.
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3. W trakcie remontu pustostanów (tj. lokali odzyskanych po dotychczasowych
najemcach/użytkownikach) przed ich ponownym zasiedleniem usamodzielniono 4 lokale mieszkalne.
Wykonano łazienki w mieszkaniach nr 1, 2, 3 w budynku przy ul. Orkana 4 oraz jedną w budynku
przy ul. Warszawskiej 42 m 6.
Jednocześnie zgodnie z Rozstrzygnięciem Prezydenta Olsztyna, Wydział Inwestycji Miejskich UM
podjął działania związane z modernizacją budynku przy ul. Niepodległości 52/58 oraz nabytego przez
Gminę Olsztyn budynku przy al. Wojska Polskiego 14 (dawny dom studencki).
W wyniku przebudowy w/w budynków powstaną samodzielne lokale mieszkalne.
Obecnie trwa procedura związana z opracowaniem dokumentacji projektowej.

4. W ramach wykonywania remontu lokali przez osoby je zajmujące, usamodzielniono 2 lokale
mieszkalne:
- Warszawska 59 m 14,
- Niepodległości 52/58 m 1a.
Działania mające na celu usamodzielnienie lokali mieszkalnych należy kontynuować.

5. Lokale mieszkalne, których remont jest ekonomicznie nieopłacalny dla Gminy lub które zostały
opróżnione w wyniku wykonania eksmisji, a także pomieszczenia niemieszkalne mogą być
wynajmowane w drodze konkursu ofert.
Pierwszeństwo wyboru w konkursie ofert przysługuje osobom umieszczonym na liście osób,
zakwalifikowanych do wynajęcia lokalu komunalnego oraz osobom, wobec których Gmina posiada
zobowiązanie do dostarczenia lokalu.
W roku 2015 z uprawnienia tego skorzystała tylko 1 rodzina zakwalifikowana do udzielenia pomocy
mieszkaniowej.
Prawdopodobną przyczyną niewielkiej ilości wniosków w tym zakresie są ograniczone możliwości
finansowe osób oczekujących na lokal (komunalne lokale mieszkalne przeznaczone są dla
gospodarstw domowych o niskich dochodach), a jednocześnie świadomość możliwości uzyskania
lokalu gotowego do zasiedlenia (wyremontowanego na koszt i staraniem Gminy Olsztyn).
Z uwagi na powyższe, nie podjęto dotychczas próby opracowania porozumienia, w sprawie
rozliczenia kosztów poniesionych na remont lokalu przez przyszłego najemcę.
Należy kontynuować konkurs ofert lokali do remontu we własnym zakresie i na koszt przyszłego
najemcy (dotyczy osób spełniających kryteria przyznawania lokali komunalnych), o ile Gmina będzie
dysponowała lokalami do remontu.
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6. W dniu 10.04.2007r. pomiędzy Olsztyńską Spółdzielnią Mieszkaniową a Gminą Olsztyn została
zawarta umowa najmu części budynku przy ul. Poprzecznej 20 z przeznaczeniem na cele
mieszkaniowe.
Na mocy powyższej umowy, lokale objęte umową wynajmowane są przez Gminę Olsztyn od
Spółdzielni Mieszkaniowej i podnajmowane osobom uprawnionym do otrzymania lokalu socjalnego,
zobowiązanym do opróżnienia lokalu w zasobach Olsztyńskiej Spółdzielni na podstawie wyroku sądu
orzekającego eksmisję z prawem do lokalu socjalnego.
Na dzień 31.12.2015r. w administracji Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych znajduje się 16
lokali w budynku Poprzeczna 20, będących własnością Olsztyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Należy kontynuować wynajem lokali mieszkalnych od innych podmiotów.
7. Najemcy komunalnych lokali mieszkalnych mają możliwość ubiegania się o lokal mieszkalny
w zasobach Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, w ramach poprawy warunków
mieszkaniowych.
Jednakże, w roku 2015, OTBS Sp. z o.o. nie realizowało nowej inwestycji i nie prowadziło w związku
z tym naboru wniosków w przedmiotowej sprawie.
Osoby/rodziny zainteresowane poprawą warunków mieszkaniowych, nie kwalifikujące się do tego
rodzaju pomocy w ramach zasobu Gminy Olsztyn, mogą jednak starać się o lokal w OTBS
w ramach tzw. rotacji (lokale odzyskiwane).
Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Olsztyn w 2015r,
Społeczna Komisja do Spraw Mieszkań Komunalnych, zasugerowała 3 rodzinom możliwość złożenia
wniosku o lokal w OTBS., w ramach współpracy z Gminą Olsztyn.
Należy kontynuować dalszą współpracę z OTBS w ramach poprawy warunków mieszkaniowych
najemców lokali komunalnych.
8. W dniu 24.06.2009r. pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „Jaroty” a Gminą Olsztyn została
zawarta umowa umożliwiająca 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 części dot. obowiązku Gminy do zapłaty na rzecz Spółdzielni odszkodowania za
niedostarczenie lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego na mocy prawomocnego wyroku sądu.
Zgodnie z w/w umową Gmina przejęła w administrowanie lokale będące własnością Spółdzielni
zamieszkałe przez osoby z uprawnieniem do lokalu socjalnego.
Za w/w lokale Gmina zobowiązana jest płacić Spółdzielni odszkodowanie w wysokości opłat za
korzystanie z lokali. Kwota odszkodowania została tak skalkulowana, aby pokryć wszelkie faktyczne
koszty korzystania z lokalu, w tym zaliczki i rozliczenia.
Umowa ulega rozwiązaniu w odniesieniu do konkretnego lokalu i osób w nim zamieszkujących
z momentem, w którym Gmina złoży tym osobom ofertę zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.
Na dzień 31.12.2015r. w administracji Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych znajdowały się 33
lokale.
Wysokość miesięcznego odszkodowania kształtuje się na poziomie ok. 16 300 zł.
Każdy kolejny lokal, wobec którego Spółdzielnia uzyska wyrok eksmisyjny z prawem do lokalu
socjalnego, włączany jest do umowy.
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W dyspozycji Gminy Olsztyn pozostaje również 19 lokali mieszkalnych będących własnością
Spółdzielni Mieszkaniowych: Jaroty, Pojezierze i Kormoran, które zwolnione zostały przez rodziny
objęte wyrokami eksmisyjnymi, a Gmina zabezpieczyła na ich rzecz lokale socjalne.
Należy kontynuować współpracę ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi, w zakresie realizacji wyroków
eksmisyjnych i odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych.
9. Podobnie jak w latach poprzednich wychodzenie Gminy ze Wspólnot Mieszkaniowych następowało
poprzez wykup ostatniego lokalu z zasobów Gminy Olsztyn.
W roku 2015 wykup ostatniego lokalu nastąpił w 14 budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.
Należy w dalszym ciągu kontynuować działania w kierunku wychodzenia ze Wspólnot
Mieszkaniowych.

10. 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 określiła Uchwała Nr XXXV/397/97 Rady Miejskiej
z dnia 21 maja 1997r., w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczek na remonty budynków
wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Olsztyn, zmienionej Uchwałami:
- Nr XIX/274/99 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 26 listopada 1999r.,
- Nr XXXII/556/2000 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 28 czerwca 2000r.
W roku 2015 wpłynął jeden wniosek o udzielenie pożyczki na kwotę 1.200zł.
Pożyczkę przyznano.
Z roku na rok wpływa coraz mniej wniosków właścicieli lokali w przedmiotowej sprawie. Obecnie,
Wspólnoty Mieszkaniowe (wraz z Gminą), w celu realizacji zadań inwestycyjnych części wspólnych,
w większości wykorzystują możliwość uzyskania kredytu bankowego.
Kwota zabezpieczona na pożyczki w roku 2016 – 18.000 zł.

11. W trosce o najuboższych mieszkańców zasobu mieszkaniowego Olsztyna, na podstawie
załącznika do Uchwały Nr XIX/314/12 Rady Miasta Olsztyna z 25 stycznia 2012r. w sprawie
wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 2012 –
2016, 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 odpowiednio
o 30%, 40% , 50%, gdy najemca spełnia łącznie następujące warunki:
- 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
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w art. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych.
Według stanu na 31.12.2015r. udzielono obniżek czynszu 991 najemcom, w tym:
- obniżki 30% - 158 najemcom,
- obniżki 40%- 196 najemcom,
- obniżki 50% - 637 najemcom.
Obniżki czynszu najmu udzielono najemcom na okres 12 miesięcy.
Wynajmujący zobowiązany jest udzielić obniżek stawek czynszu najemcom, którym uprawnienie takie
przyznała Rada Miasta Olsztyna. Udzielane obniżki stawek czynszu powodują jednocześnie obniżenie
wpływów czynszowych.
Utrata dochodów z tytułu udzielonych obniżek czynszu wynosi średnio za miesiąc 138.748 zł, rocznie
1.664.976 zł. 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. Brak przekazywania dotacji do
ZLiBK , na ten cel, może spowodować wzrost zadłużenia Zakładu.
W Budżecie Miasta Olsztyna na 2016 rok nie zabezpieczono środków finansowych na ww. cel,
w związku z tym wniosek wypracowany w tej sprawie przy sporządzaniu sprawozdania za 2014 rok
nie został zrealizowany.

12. Uchwałą Nr LIX/923/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24 września 2014r. zmieniającą uchwałę
w sprawie wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata
2012-2016, na wniosek najemców, użytkowników lokali oraz osób zajmujących lokale bez tytułu
prawnego, wprowadzono możliwość odpracowania należności czynszowych.
Informuję, iż wg stanu na 31.12.2015r. należności dotyczą 3.162 lokali mieszkalnych i wynoszą
45.632.454,01 zł, w tym z tytułu:
- należności podstawowych (tj. czynsz, świadczenia i odszkodowanie) 33.555.355,20 zł;
- odsetek 8.463.886,64 zł;
- zasadzonych kosztów sądowych, komorniczych, eksmisji 3.613.212,17 zł.
Natomiast z możliwości spłaty zadłużenia w formie świadczenia niepieniężnego do końca grudnia
2015r. skorzystało 103 osoby, a wartość świadczeń niepieniężnych, zaliczonych na zaległości
pieniężne wyniosła (wg stanu na 31.12.2015r.) 313.820,00 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.
Należy kontynuować powyższe działania.
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13. W 2015r. nadal obowiązywała Uchwała Nr LIII/859/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 maja
2014r,. 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, Prezydent Olsztyna i Dyrektor ZLiBK, zgodnie z zapisami zawartymi
w/wym. Uchwale, dokonywał umorzeń należności w przypadkach gdy:
1. 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;
2. 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;
3. zachodził ważny interes dłużnika lub interes publiczny.
Nadmieniam, iż w okresie 01.01-31.12.2015r. umorzono należności dotyczące lokali mieszkalnych
na łączną kwotę 1.076.007,00 zł, jak niżej:

Należności
umorzone
decyzją
Prezydenta
Olsztyna
Należności
umorzone
decyzją
Dyrektora ZLiBK
Razem

należności
podstawowe (tj.
czynsz,
świadczenia i
odszkodowanie)
384.794,08 zł

336.643,15 zł

84.972,70 zł

806.409,93 zł

172.655,66 zł

86.970,92 zł

9.970,49 zł

269.597,07 zł

557.449,74 zł

423.614,07 zł

94.943,19 zł

1.076.007,00 zł

odsetki

zasadzone koszty
sądowe,
komornicze,
eksmisji

Ogółem

W związku z powyższym w chwili obecnej nie zachodzi obowiązek, lecz możliwość analizy stopnia
konieczności (potrzeby) przygotowywania projektu zarządzenia Prezydenta Olsztyna (w tzw. pojęciu:
"abolicji") w sprawie zasad umorzenia części należności pieniężnych, przysługujących Gminie od
lokatorów z tytułu czynszu najmu, odszkodowań za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, opłat
niezależnych od właściciela oraz odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie.
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14. Gmina na realizację zaplanowanych w 2015r. prac remontowych w budynkach i lokalach
mieszkaniowego i użytkowego zasobu komunalnego przeznaczyła środki w wysokości 3 114 866,00 zł
netto, z czego kwota 1 281 879,64 zł netto stanowiła dotację przedmiotową na przestawienie pieców
kaflowych, remont lokali mieszkalnych, remonty dachów i kominów, remont i docieplenie elewacji.
Środki te pozwoliły na wykonanie n/w remontów (podano kwoty netto):
1. Remonty lokali
Wyremontowano 97 lokali w tym 94 lokale mieszkalne oraz 3 użytkowe.
Koszt remontów 1 201 708,91 zł
2. Roboty zduńskie
W ramach robót zduńskich przestawiono 43 piece w 34 lokalach. Ponadto dokonano rozbiórki 26
pieców w 13 lokalach w zasobach, które podłączono do miejskiej sieci c.o.
Łączna wartość robót zduńskich wyniosła 138 796,55 zł.
3. Remonty dachów i kominów
Zakład wykonał remont dachów 6 budynków na kwotę 421 477,88 zł.
4. Remonty i docieplenia elewacji
Zrealizowano założone zadanie związane z remontem i dociepleniem elewacji 2 budynków na
kwotę 103 668,85 zł.
5. Remont klatek schodowych
Wyremontowano klatki schodowe w 3 budynkach na kwotę 39 320,91 zł.
6. Wymiana stolarki okiennej
Stolarkę okienną wymieniono w 124 lokalach (tj. w 103 budynkach) na kwotę 373 331,13 zł.
7. Wymiana stolarki drzwiowej
Stolarkę drzwiową wymieniono w 54 lokalach (tj. w 42 budynkach) na kwotę 71 805,80 zł.
8. Wymiana podłóg
Podłogi wymieniono w 15 lokalach (tj. w 14 budynkach) na kwotę 43 879,92 zł.
Ponadto wykonano izolację przeciwwilgociową ścian zew. piwnic w 2 budynkach na kwotę
42 425,76 zł. Wymieniono piony wod.-kan. w 2 budynkach na kwotę 44 500,00 zł. Przebudowano
przyłącza wodociągowe do 2 budynków na kwotę 67 395,73 zł. Przyznane środki pozwoliły również
na opracowanie dokumentacji technicznej oraz usuwanie awarii.
Natomiast w ramach zatwierdzonego w roku 2015 Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta
Olsztyna na lata 2016–2020, budynki których właścicielem jest Gmina Olsztyn, a administratorem
Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie, zakwalifikowane zostały do podłączenia do
miejskiej sieci cieplnej, lub wykonania ogrzewania alternatywnego. Alternatywne ogrzewanie
(gazowe) dotyczy budynków o małej kubaturze, oddalonych znacznie od miejskiej sieci cieplnej
(Osiedle nad jeziorem Długim, ul. Sokola, Osiedle Dajtki). Ponadto będzie realizowana
termomodernizacja budynków będących w administracji ZLiBK. Polegać ona będzie na ociepleniu
ścian, dachu budynków, ewentualnie wymianie stolarki okiennej i drzwi wejściowych do budynków
oraz zamontowaniu czujników ruchu w oświetleniu klatki schodowej, co spowoduje oszczędności
w zużyciu energii elektrycznej. Realizacja w/w prac będzie w znacznej mierze uzależniona od
uzyskanych zaleceń konserwatora zabytków, gdyż większość budynków gminnych objęta jest opieką
konserwatorską. Obecnie Gmina Olsztyn szuka możliwości pozyskania środków finansowych na
realizację w/w zadania. Wartość robót oszacowano na kwotę 19 037 tys. zł.
W celu kontynuacji powyższych działań należy wykorzystać możliwości dofinansowania w ramach
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nowej Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, działania „Rewitalizacja obszarów
miejskich”, poprzez złożenie wniosku o dofinansowanie po uruchomieniu ich naboru.
Miejski Program Rewitalizacji Olsztyna przewiduje dokonanie remontu i przebudowy zespołu
zabytkowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy:
- ul. Królowej Jadwigi 8, 9, 10, 11, 12/12A na kwotę 6 050 tys. zł
- ul. Ratuszowa 11
na kwotę 1 250 tys. zł
- ul. Mickiewicza 27
na kwotę 3 075 tys. zł
Razem 10 375 tys. zł
Budynki zostaną przeznaczone na zasiedlenie osób samotnych, rodzin, w których występuje
długotrwałe bezrobocie i ubóstwo, samotne matki, rozbite rodziny oraz mających trudności
w integracji ze środowiskiem.

15. W wyniku nowelizacji Prawa budowlanego w zakresie charakterystyki energetycznej nie
zachodzi konieczność sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla większości
budynków będących w zasobach Gminy Olsztyn. Ustawodawca wyłączył z obowiązku sporządzania
w/w świadectw objętych opieką konserwatorską. Natomiast dla nowych budynków będących
w zasobach Gminy Olsztyn tj. zlokalizowanych przy ul. Sokolej, Kanarkowej, Kołobrzeskiej,
Poprzecznej, Kasprowicza również nie ma takiej potrzeby ponieważ wstrzymana jest sprzedaż lokali
mieszkalnych. W przyszłości w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna w latach
2016 – 2020r., będzie realizowana termomodernizacja budynków będących w administracji ZLiBK.
Polegać ona będzie na ociepleniu ścian, dachu budynków, ewentualnie wymianie stolarki okiennej
i drzwi wejściowych do budynków oraz zamontowaniu czujników ruchu w oświetleniu klatki
schodowej co spowoduje oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. Tak więc podczas sporządzania
wymaganych projektów technicznych dotyczącej termomodernizacji, poszczególne budynki będą
oceniane i projektowane zgodnie obowiązującymi normami w tym zakresie.

16. W związku z wstrzymaniem procedury w zakresie zagospodarowania podwórek przy budynkach
stanowiących własność Gminy Olszyn w roku 2015 przeprowadzono prace związane z doraźna
naprawą. Naprawy dotyczyły miejscowych uzupełnień nawierzchni terenu, chodników i dróg
dojazdowych, zapadnięć terenu, zabezpieczenia studzienek kanalizacyjnych itp.
Wykonane prace w roku 2015:
1. W ramach robót elektrycznych zrealizowano:
- oświetlenie terenu (ul. Sienkiewicza 12, ul. Żeromskiego 11/12)
– 9 840,00 zł
2. W ramach bieżącej konserwacji (roboty budowlane) zrealizowano:
- naprawa schodów terenowych, ul. Linki 5 A
–
557,57 zł
- uzupełnienie ubytków nawierzchni betonowej, ul. Warmińska 26
–
290,77 zł
- naprawa nawierzchni wjazdu, ul. Żeromskiego 32
–
476,26 zł
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- naprawa nawierzchni z trylinki, ul. Kętrzyńskiego 6
–
420,85 zł
- naprawa nawierzchni z trylinki, ul. Kołobrzeska 32 B
–
418,61 zł
- uzupełnienie nawierzchni wjazdu, ul. Kołobrzeska 32 B
–
235,56 zł
- wyrównanie terenu, ul. Kętrzyńskiego 1 A
–
476,32 zł
- wyrównanie nawierzchni terenu, ul. Kościuszki 14
–
512,39 zł
- wyrównanie terenu, ul. Kętrzyńskiego 18
–
362,47 zł
- naprawa nawierzchni, ul. Bałtycka 43
–
486,40 zł
- zasypanie ubytków nawierzchni, ul. 1-go Maja 3
–
482,25 zł
- zlikwidowanie zapadnięć nawierzchni z trylinki, ul. Kołobrzeska 32 C –
468,16 zł
- remont schodów terenowych, ul. Kościuszki 69-7/38
– 12 462,69 zł
- ogrodzenie posesji, ul. Kościńskiego 7
– 3 962,88 zł
- ogrodzenie posesji, ul. Orkana 18
– 12 054,68 zł
- wymiana piaskownic, ul. Kanarkowa 45, Sokola 3, Partyzantów 75,
Kasprowicza 8, Towarowa 18 D
– 4 800,00 zł
- montaż ławek, ul. Poprzeczna 16 A I 16 B
– 1 000,00 zł
- remont ogrodzenia boiska, ul. Kanarkowa 45
– 4 000,00 zł
- naprawa schodów, ul. Cicha 2
– 4 750,00 zł
Razem
48 217,86 zł
Ogółem: 9 840,00 zł+ 48 217,86 zł = 58 058,86 zł (kwota netto)
W roku 2016 nadal wstrzymana jest procedura w zakresie zagospodarowania podwórek przy
budynkach stanowiących własność Gminy Olszyn tak więc będą przeprowadzane prace tylko
związane z doraźna naprawą. Naprawy dotyczyć będą miejscowych uzupełnień nawierzchni terenu,
chodników i dróg dojazdowych, zapadnięć terenu, zabezpieczenia studzienek kanalizacyjnych itp.
Prace będą prowadzone w ramach środków przeznaczonych na konserwację w nieruchomościach
zabudowanych i niezabudowanych Gminy Olsztyn.
W latach następnych należałoby zabezpieczyć dodatkowe środki finansowe na zagospodarowanie
podwórek.
Ponadto w ramach inicjatywy obywatelskiej propagowane są wystąpienia do Biura Pełnomocnika
Prezydenta Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi o sfinansowanie
z Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego projektów zagospodarowania podwórek.

17. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem projektu nowej Uchwały w sprawie zasad
gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi mienie Gminy Olsztyn, jak również projektu
zmiany Zarządzenia Prezydenta Olsztyna w sprawie wykonania ww. Uchwały, w zakresie ustalania
minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowych.
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18. Realizacja zadania dot. zamiany lokali zgłoszonych w Biurze Zamiany Mieszkań ma na celu
zwiększyć liczbę przeprowadzonych zamian.
Biuro Zamiany Mieszkań w swoim rejestrze posiada około 61% ofert lokali, gdzie wnioskodawcy
deklarują chęć zamiany na lokal o większej powierzchni oraz z większą liczbą pokoi.

Tabela: Ilość i rodzaj wniosków o dobrowolną zamianę lokalu .
Rodzaj lokalu

Ilość
wniosków

Zamiana na
lokal większy

Jednopokojowy
Dwupokojowy
Trzypokojowy
Czteropokojowy
Pięciopokojowy
Suma

51
61
16
5
3
137

45
35
2

82

Zamiana na lokal
mniejszy

14
14
5
2
35

Zamiana na lokal o
zbliżonym metrażu
i wyposażeniu

Zamiana na 2
odrębne
lokale

6
10

1

16

1
2

Osoby, które w drodze zamiany chcą uzyskać lokal większy, a nie spełniają warunków określonych
w § 15 Uchwały NR XLI/718/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie określenia
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olsztyn, mają
możliwość jedynie ubiegać się o dobrowolną zamianę składając wniosek w Biurze Zamiany Mieszkań.
Do Biura Zamiany Mieszkań zgłaszają się osoby posiadające lokal ze wspólnym użytkowaniem
pomieszczeń, między innymi przedpokoju, łazienki oraz WC. Jednak ze względu na zaniżony
standard, nie ma osób deklarujących chęć zamiany na lokal wspólnie użytkowany.
Zmiana Uchwały Rady Miasta Olsztyna w tym zakresie wprowadzona zostanie do końca 2016r.
19. Z chwilą pozyskania środków finansowych na nowe inwestycje budowlane, Gmina Olsztyn
podejmie działania mające na celu budowę mieszkań socjalnych (zapotrzebowanie na lokale socjalne,
wynikające z prawomocnych wyroków sądowych, orzekających eksmisje z jednoczesnym prawem do
lokalu socjalnego, wg stanu na 31.12.2015r. wynosi 428 ).
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