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WSTĘP
Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 20122016 określa podstawowe działania związane z prawidłową i racjonalną gospodarką mieszkaniową,
a w szczególności:
 prognozę wielkości i stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych
latach,
 analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji, wynikających ze stanu technicznego
budynków i lokali mieszkalnych oraz potrzeb w tym zakresie,
 planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach,
 zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu,
 źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach,
 wysokość wydatków, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz
koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, w których gmina jest jednym ze
współwłaścicieli,
 opis innych działań, mających na celu poprawę wykorzystania istniejącego zasobu
mieszkaniowego.
Założenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Olsztyn mają na celu przede wszystkim racjonalne gospodarowanie mieszkaniowym zasobem
poprzez:
1) poprawę dostępności lokali komunalnych dla gospodarstw domowych osiągających niskie
dochody, m. in. poprzez kolejne inwestycje mieszkaniowe oraz przeznaczanie większej ilości
mieszkań do remontu na koszt i staraniem przyszłych najemców;
2) poprawę stanu technicznego istniejącego zasobu mieszkaniowego miasta; prowadzenie świadomej
polityki remontowej określonej na podstawie rzeczywistych potrzeb remontów i modernizacji
zasobu mieszkaniowego;
3) zwiększenie w zasobie mieszkaniowym liczby lokali socjalnych dla gospodarstw domowych
pozostających w niedostatku oraz tych, wobec których sąd orzekł takie uprawnienie w sprawach
z powództwa gminy i innych podmiotów;
4) racjonalizację gospodarowania zasobem, obejmującą m. in. zamiany lokali, scalanie lokali
posiadających pomieszczenia o wspólnej używalności, sprzedaż ostatnich lokali gminnych
w budynkach wspólnotowych;
3

5) kształtowanie zasad polityki czynszowej tak, aby wpływy z czynszu pokrywały wydatki związane
z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy.
Realizację celów, określonych wyżej zaplanowano w szczególności w oparciu o działania
polegające na:
 zmniejszaniu niedoboru lokali socjalnych i komunalnych poprzez zakup budynków czy lokali,
budownictwo komunalne, wynajem przez Gminę lokali od innych podmiotów,
 poprawie stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy (remonty i modernizacja
istniejącego zasobu),
 zmniejszaniu kosztów utrzymania zasobu mieszkaniowego poprzez racjonalną gospodarkę
remontową,
 likwidacji zasobu substandardowego,
 pozyskiwaniu środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej i Banku Gospodarstwa
Krajowego, oraz z uzyskanych pożyczek i kredytów na realizację przedsięwzięć związanych
z budownictwem mieszkaniowym,
 efektywnym zarządzaniu mieszkaniowym zasobem Gminy poprzez racjonalizację gospodarki
czynszowej, w tym stopniowe urealnienie czynszu oraz stosowanie obniżek dla rodzin
o niskich dochodach.
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I.
1.

Informacja o stanie zasobu mieszkaniowego Gminy Olsztyn.

Określenie mieszkaniowego zasobu.

Tabela Nr 1. Mieszkaniowy zasób Gminy Olsztyn.
Stan na 31.12.2015r.
Mieszkaniowy zasób
Pow. w
Budynki lokale
Gminy Olsztyn
m2
w budynkach stanowiących 100%
137
1 493
58 187
własność Gminy
w budynkach stanowiących własność
wspólnot mieszkaniowych z udziałem
664
3 213
144 404
Gminy Olsztyn
w budynkach Spółdzielni
14
14
740
Mieszkaniowej
Razem
815
4720
203 331

Stan na 31.12.2016r.
Pow.
Budynki lokale
w m2
133

1 459

56 167

662

3 124

139 958

13

13

653

808

4 596

196 777

W 2016r. można zaobserwować niewielką tendencję spadkową budynków 100% Gminy
wynikającą z wykupu pierwszego lokalu. Ilość budynków stanowiących własność wspólnot
mieszkaniowych z udziałem Gminy Olsztyn również uległa zmniejszeniu, ze względu na wykup
ostatniego lokalu gminnego. Dodatkowo w 2016r. został sprzedany w przetargu lokal w budynku
Spółdzielni Mieszkaniowej.
2.

Lokale pozostające w dyspozycji Gminy:

Tabela Nr 2. Lokale pozostające w dyspozycji Gminy.
Stan na
31.12.2015r.

Stan na
31.12.2016r.

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

45

45

Lokale wynajmowane od Spółdzielni Mieszkaniowych

34

34

Lokale wynajmowane od Spółdzielni Mieszkaniowej
„Jaroty”, zgodnie z zawartym umowami, objęte
prawomocnymi wyrokami sądowymi orzekającymi
eksmisje dotychczasowych członków Spółdzielni

34

34

Lokale w budynkach Skarbu Państwa

25

25

Lokale pozostające w dyspozycji Gminy Olsztyn

Ilość lokali pozostających w dyspozycji Gminy Olsztyn w odniesieniu do roku poprzedniego
pozostała na tym samym poziomie.
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3.

W mieszkaniowym zasobie Gminy Olsztyn znajduje się 311 lokali socjalnych.

Tabela Nr 3. Lokale socjalne.
Wyszczególnienie

Stan na
31.12.2015r.

Stan na
31.12.2016r.

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

323

311

206

199

99

95

10

11

8
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Wykres Nr 1. Lokale socjalne.

Liczba lokali socjalnych
Stan na 31.12.2015r

199

Stan na 31.12.2016r

206
95
99

11

6

10
8

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

W budynkach
stanowiących
własność osób
prywatnych – w
administracji
tymczasowej

W budynkach
innych właścicieli wynajmowanych
przez Gminę

W 2016 roku można zaobserwować spadek liczby lokali socjalnych, co wynika z niewielkiej
liczby odzyskiwanych lokali socjalnych oraz przekwalifikowania części z nich na lokale komunalne.
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4.

Lokale o obniżonym standardzie.
Pomimo działań podnoszących standard w zasobie mieszkaniowym Gminy, nadal znajdują się

lokale o obniżonym standardzie. Stan ten spowodowany jest m.in. brakiem pomieszczeń łazienek
(tylko wc), wc usytuowanym poza lokalem, ogrzewaniem piecami węglowymi, wspólnym
użytkowaniem pomieszczeń (takich jak wc, łazienka, kuchnia, przedpokój). Ilość tych lokali
powiększają również lokale usytuowane w suterenach.
Tabela Nr 4.
2015r.

2016r.

WC usytuowane poza lokalem

578

571

Wspólne użytkowanie
pomieszczeń

597

586

Lokale w suterenie

19

18

Lokale ogrzewane piecami
węglowymi

637

622

Usamodzielnianie i podniesienie standardu lokali określanych mianem substandardowych
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., wiąże
się z koniecznością poniesienia wysokich kosztów na ich modernizację. Standard podniesiono
w 15 lokalach poprzez zmianę ogrzewania, z kolei 11 lokali usamodzielniono, a w 7 lokalach
wydzielono wc w ich obrębie.
W celu usamodzielnienia i podniesienia standardu w lokalach gminnych na podstawie Rozstrzygnięcia
Prezydenta Olsztyna – pismo z dnia 26.08.2014r., budynek przy ul. Niepodległości 52/58 w Olsztynie
został przeznaczony do kapitalnego remontu. Efektem końcowym będzie pozyskanie 84
samodzielnych lokali mieszkalnych, w tym 16 lokali usytuowanych na parterze, przystosowanych do
potrzeb osób niepełnosprawnych. Obecnie w budynku znajduje się 195 lokali.
Z chwilą podjęcia decyzji o remoncie rozpoczęto wykwaterowanie mieszkańców budynku, które
prowadzone jest w miarę posiadanego zasobu mieszkaniowego z uwzględnieniem etapowości.
Najemcom lokali przedmiotowego budynku wskazywane są lokale zamienne, osobom, które tytuł
prawny do lokalu utraciły, zgodnie z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi wskazywane są
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natomiast lokale socjalne, pomieszczenia tymczasowe lub miejsca w schronisku dla bezdomnych. Na
dzień 31.12.2016r. odzyskano 78 lokali.
Na remont oczekuje również nieruchomość położona 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 – (61%); następna
grupa to budynki wybudowane w latach 1945 – 1970 - (29%) oraz budynki wybudowane po 1970
roku – (10%). Przeciętny stan techniczny budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność
Gminy jest niezadowalający i wynika w dużej części z wieku budynku – 61% tych budynków.

Tabela Nr 5 obrazuje ilość budynków, pozostających w zasobach Gminy, oraz okres ich budowy.

Tabela Nr 5. Struktura wiekowa zasobu.
2015r.

Rok

wspólnoty
Gmina
mieszkaniowe Olsztyn
664

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

208
188
225
38
3
2

2016r.

ogółem

wspólnoty
Gmina
mieszkaniowe Olsztyn

137
662
801
z tego wybudowanych w latach
64
272
205
33
221
190
16
241
219
5
43
43
6
9
3
13
15
2

ogółem

133

795

58
34
14
6
7
14

263
224
233
49
10
16
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b) Aktem notarialnym, zawartym 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 projektowo-kosztorysowej, która została powierzona Wydziałowi Inwestycji
Miejskich Urzędu Miasta Olsztyna.
c)

W celu modernizacji budynku przy ul. Niepodległości 52/58, zgodnie z pismem Prezydenta
Olsztyna z dnia 26.08.2014r. rozpoczęto wykwaterowanie mieszkańców – na dzień 31.12.2016r.
odzyskano 78 lokali, natomiast na dzień sporządzenia sprawozdania łączna ilość odzyskanych
lokali to 85 ze 195.

6.

Sprzedaż lokali komunalnych.
W mieszkaniowym zasobie Gminy Olsztyn, według stanu na dzień 31.12.2016r., pozostawały

133 budynki stanowiące 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 2016 roku Gmina była współwłaścicielem w 662 wspólnotach mieszkaniowych
(w 2015r. – 664), z tego w 224 budynkach wspólnot mieszkaniowych Gmina posiadała tylko 1 lub 2
lokale mieszkalne (118 budynków z 1 lokalem i 106 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 2016 nastąpił wykup ostatniego lokalu mieszkalnego, stanowiącego dotąd własność Gminy
Olsztyn, w 5 budynkach wspólnot mieszkaniowych.
W Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn
założono, że w roku 2016 zostanie sprzedanych 160 lokali mieszkalnych.
W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. do Urzędu Miasta Olsztyna, według danych Wydziału
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, wpłynęły 173 wnioski o wykup lokali mieszkalnych,
3 wnioski o wykup lokali niemieszkalnych i 21 wniosków o wykup garaży.
9

W 11 przypadkach odmówiono sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom. Powodem
odmowy były:
a)

w 2 przypadkach – lokal znajduje się w Uchwale Nr XXV/455/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia
20.07.2012r. z późn. zm. w sprawie ustalenia wykazu budynków pozostających w 100%
własnością Gminy Olsztyn, w których nie prowadzi się sprzedaży lokali,

b)

w 2 przypadkach – lokal nie jest samodzielny,

c)

w 1 przypadku – wnioskodawca nie posiadał tytułu prawnego do lokalu,

d)

w 6 przypadkach – Prezydent Olsztyna nie wyraził zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego.
W 1 przypadku odmówiono sprzedaży lokalu niemieszkalnego. Powodem odmowy było

usytuowanie nieruchomości na obszarze miejskiego parku „Jakubowo” wpisanego do rejestru
zabytków województwa warmińsko-mazurskiego. Obiekty położone w jego granicach nie podlegają
sprzedaży.
Odmówiono również sprzedaży 9 garaży, z uwagi na:
a) 7 odmów – usytuowanie nieruchomości na obszarze objętym programem rewitalizacji,
b) 1 odmowa – niespełnienie przez wnioskodawcę zapisu w Uchwale Rady Miasta Nr LV/884/14
z dnia 25.06.2014r., w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami, dotyczącego
wynajmowania garażu przez okres co najmniej 3 lat,
c) 1 odmowa – nieuregulowany stan prawny nieruchomości.

W roku 2016 sprzedano 118 lokali mieszkalnych (tj. o 42 lokale mniej niż zakładano) za kwotę
4.943.709,27 zł. Łączna powierzchnia użytkowa sprzedanych lokali wynosiła 5.584,13 m2, w tym 12
lokali o powierzchni powyżej 80 m2.

Łączny dochód ze sprzedaży lokali w 2016r. wyniósł 5.106.783,87 zł (w 2015r. – 5.327.406,51
zł) i w porównaniu do roku poprzedniego zmalał o 220.622,64 zł.
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Tabela Nr 6. Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych w latach 2012-2016.
Rok

2012

2013

2014

2015

2016

Lokale mieszkalne

283

474

170

131

118

Lokale użytkowe

4

2

6

5

3

Garaże

7

8

4

2

4

Wykres Nr 2. Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych.

garaże

474

lokale użytkowe
283
lokale mieszkalne
170
131
4
7
2012r.

2
8

2013r.

6
4

2014r.

118

5

2

3
4

2015r.
2016r.

W 2016r. w odniesieniu do roku ubiegłego nastąpił spadek sprzedaży lokali mieszkalnych
o 13. Od roku 2014 odnotowano spadek sprzedaży lokali, co jest wynikiem wprowadzonych zmian
dotyczących zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych
stanowiących własność Gminy Olsztyn - Uchwała Nr XLVIII/785/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia
16 grudnia 2013r.
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7.

Lokale odzyskiwane w wyniku rotacji.
Komunalne lokale mieszkalne odzyskiwane są obecnie w wyniku rotacji, w ramach istniejącego

zasobu lokalowego Gminy, przez tzw. „ruch ludności” – tj. eksmisje, zgony, oddanie lokalu przez
dotychczasowego najemcę lub użytkownika.
Odzyskiwane lokale wymagają remontów o znacznych nakładach. Po przeprowadzonym remoncie
i przygotowaniu do kolejnego zasiedlenia lokale przeznaczane są na realizację przyjętych
i oczekujących zobowiązań w zakresie:
 zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób i rodzin o niskich dochodach, zakwalifikowanych
przez Społeczną Komisję do Spraw Mieszkań Komunalnych do udzielenia pomocy
mieszkaniowej,
 lokali socjalnych dla osób pozostających w niedostatku,
 lokali zamiennych,
 realizacji wyroków sądowych, orzekających eksmisje rodzin z dotychczas zajmowanych lokali,
 likwidacji lokali niesamodzielnych,
 dostarczania pomieszczeń tymczasowych.
W 2016r. odzyskano 183 lokale mieszkalne, z czego wyremontowano 75 lokali. W porównaniu
z rokiem 2015 liczba odzyskanych lokali wzrosła o 37. Wzrost liczby odzyskanych lokali związany
jest z planowaną modernizacją i wykwaterowaniem budynku przy ul. Niepodległości 52/58.
Ogółem koszt remontów odzyskanych lokali w 2016 r. wyniósł 1.250 tys. zł netto. Remonty
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 elektryczne.
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W 2016 roku wydano łącznie 102 skierowania do zawarcia umów najmu:

 na lokale komunalne dla osób umieszczonych na listach osób zakwalifikowanych do zawarcia
umowy najmu - 30,

 w ramach poprawy warunków mieszkaniowych - 12,
 po wykonanym remoncie we własnym zakresie i na własny koszt - 12,
 lokale zamienne z budynków przeznaczonych do wykwaterowania - 18,
 z osobami pozostałymi w lokalu po śmierci najemcy lub po opuszczeniu go przez
dotychczasowego najemcę – 30.

Ponadto wydano 55 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 w latach 2012-2016.
Skierowania:
31.12.2012r. 31.12.2013r. 31.12.2014r. 31.12.2015r. 31.12.2016r.
na lokale komunalne
85
64
108
123
102
i zamienne
na lokale socjalne
i tymczasowe
69
51
62
41
55
pomieszczenia
Analiza roku 2016 w stosunku do roku poprzedniego wykazała spadek wydanych skierowań na
lokale komunalne – o 21 i wzrost wydanych skierowań na lokale socjalnie oraz pomieszczenia
tymczasowe – o 14. W roku 2016 nie pozyskano dodatkowych lokali w drodze modernizacji
budynków będących własnością Gminy Olsztyn, Gmina dysponowała lokalami pozyskanymi
wyłącznie w ramach istniejącego zasobu.
Wykres Nr 3. Wydane skierowania.
na lokale komunalne i zamienne
na lokale socjalne i tymczasowe pomieszczenia
123

108

102

85
69

31.12.2012r.

64

51

31.12.2013r.

62
41

31.12.2014r.

31.12.2015r.

55

31.12.2016r.
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II.

Potrzeby mieszkaniowe.
Gmina zobowiązana jest do zaspokajania potrzeb osób, których uprawnienia do wynajęcia

mieszkania wynikają wprost z przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016r., poz. 1610) tj. do
zapewnienia odpowiedniej ilości lokali socjalnych i zamiennych.
Niezależnie od powyższych potrzeb, określona ilość wnioskodawców ubiega się o pomoc
mieszkaniową z tytułu złych warunków mieszkaniowych z jednoczesnym osiąganiem niskich
dochodów. Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych tych gospodarstw określone zostało w powyższej
ustawie, jako jedno z zadań własnych gminy. Ponadto na wskazanie lokalu przez Gminę oczekują
również wychowankowie domów dziecka oraz osoby oczekujące na zamianę lokali „z urzędu”.

Wielkość potrzeb mieszkaniowych, wynikających z realizacji obowiązków nałożonych na
Gminę ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego, 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 2016r. to 323 lokale, w tym:

 pozostające do zrealizowania zobowiązania Gminy wobec rodzin umieszczonych przez
Społeczną Komisję ds. Mieszkań Komunalnych na listach osób uprawnionych do zawarcia
umowy najmu – 40 ,

 potrzeby wynikające z wpływających wniosków o przydział lokalu komunalnego – 248,
 potrzeby w zakresie dostarczenia lokali zamiennych, ze względu na stan techniczny budynku
lub planowane inwestycje – 35.
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Tabela Nr 8. Lokale komunalne – potrzeby.
31.12.2016r.
Lokale komunalne ogółem:

323

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

40

248
35

Tabela Nr 9. Dla porównania w latach 2012 – 2015 zapotrzebowanie na lokale komunalne
przedstawiało się następująco:
31.12.2012r. 31.12.2013r. 31.12.2014r. 31.12.2015r.
Lokale komunalne ogółem:
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

450

377

332

336

61

57

32

38

354

303

284

244

19

20

16

54

Łączne zapotrzebowanie na lokale komunalne w stosunku do roku poprzedniego pozostaje na
tym samym poziomie.
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Wykres Nr 4. Zapotrzebowanie na lokale komunalne w latach 2012 – 2016.

lokale komunalne
lokale zamienne: ze względu na stan techniczny budynku lub planowane inwestycje
potrzeby wynikające z zaakceptowanych wniosków o przydział lokalu komunalnego
z listy osób zakwalifikowanych przez Społeczną Komisję do Spraw Mieszkań
Komunalnych, do zawarcia umów najmu lokalu gminnego
19

354

61

20

303
57

16

54

35

284

244

248

32

38

40

31.12.2012r. 31.12.2013r. 31.12.2014r. 31.12.2015r. 31.12.2016r.

Tabela Nr 10 obrazuje potrzeby gospodarstw domowych starających się w latach 2012-2016
o przydział lokalu zgodnie z obowiązującą procedurą w zakresie komunalnych lokali mieszkalnych.

Wnioski
złożone
w roku

Ilość złożonych wniosków

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

Spełniające kryteria
Lokale komunalne
przydziału
510
354
32*
2012
515
303
31
2013
445
284
35
2014
388
244
34
2015
358
248
32
2016
*W tym 2 rodziny zakwalifikowane do poprawy warunków mieszkaniowych.
Łącznie

Powyższa tabela obrazuje spadek liczby złożonych w 2016r. wniosków (o 30) o przydział
lokali, 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) podobną ilość rodzin - w stosunku do roku poprzedniego – umieszczonych na liście
uprawnionych do otrzymania lokalu komunalnego w roku 2017.
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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 31.12.2016r.
Rodzaj gospodarstwa
Rok
1 - os 2 - os 3 - os 4 - os 5 - os 6 - os 7 - os Razem
2007

1

-

1

-

-

-

-

2*

2008

-

-

-

-

-

-

-

-

2009

-

-

-

-

-

-

-

-

2010

1

-

-

-

-

-

-

1*

2011

-

-

-

-

-

-

-

-

2012

-

-

-

-

-

-

-

-

2013

-

-

-

-

-

-

-

-

2014

-

-

-

-

-

-

-

-

2015

2

-

4

-

-

-

6

2016

12

7

9

2

1

-

31

-

Razem
16
7
14
2
1
0
0
40
*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, przy czym niezależnie od tego z jakiego
zasobu Sąd orzekł eksmisję, obowiązek dostarczenia lokalu socjalnego spoczywa na Gminie.
Łączne zapotrzebowanie na lokale socjalne na koniec 2016r. to 503 lokale:
a)

z wyroków orzekających eksmisje – 495 lokali, w tym:

- 285 – z zasobu mieszkaniowego Gminy Olsztyn,
- 116 – ze Spółdzielni Mieszkaniowych,
- 45 – od osób fizycznych,
- 5 – z Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
- 44 – inne (WAM , PKP).
b)

dla gospodarstw domowych o niskich dochodach, zakwalifikowanych przez Społeczną
Komisję do Spraw Mieszkań Komunalnych – 8.
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Tabela Nr 12. Lokale socjalne – zapotrzebowanie.
31.12.2012r. 31.12.2013r. 31.12.2014r. 31.12.2015r. 31.12.2016r.
Lokale socjalne ogółem:

421

421

380

433

503

- 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

417

375

428

495

223

247

191

231

285

4

4

5

5

8

Wykres Nr 5.

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

417

4

4
5

31.12.2012r

495

428

375

5
8

31.12.2013r.

31.12.2014r.

31.12.2015r.
31.12.2016r

Z analizy ostatniego roku wynika, że potrzeby w zakresie dostarczenia lokali socjalnych
z przeznaczeniem na realizację wyroków o eksmisję 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.
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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). Porozumienie zawarte w dniu
24.06.2009r., w tym zakresie ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Jaroty”, oddaliło dochodzenie
odszkodowań. 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 pokrywała wszelkie faktyczne koszty korzystania
z lokalu, w tym zaliczki i rozliczenia. Wysokość miesięcznego odszkodowania kształtuje się na
poziomie ok. 16 300 zł. 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. Nie odstąpiły od dochodzenia odszkodowań: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa,
Polskie Koleje Państwowe, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pojezierze” i osoby fizyczne. Wydane w tej
sprawie przez sąd wyroki zobowiązują Gminę do wypłaty odszkodowań. Odzyskiwane przez Gminę
lokale o obniżonym standardzie kwalifikowane są więc jako lokale socjalne do zaspokojenia
najpilniejszych potrzeb. Działania te spowodowały, że w roku 2016 Gmina wypłaciła 242.572 zł z
tytułu odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych. W roku 2015 kwota ta wyniosła 507.289 zł.
3.

Tymczasowe pomieszczenia.
W mieszkaniowym zasobie Gminy, znajduje się 35 tymczasowych pomieszczeń – stan na

31.12.2016r.
Łączne zapotrzebowanie na tymczasowe pomieszczenia to 129 pomieszczeń, 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.
31.12.2012r. 31.12.2013r.
Tymczasowe
pomieszczenia:

47

31.12.2014r.

63

93

31.12.2015r. 31.12.2016r.
134

129

Z analizy ostatnich dwóch lat wynika, że znacznie zwiększyło się zapotrzebowanie w zakresie
realizacji wyroków o eksmisje bez prawa do lokalu socjalnego.
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Wykres Nr 6.

Tymczasowe pomieszczenia
160
140

134

129

31.12.2015r.

31.12.2016r.

120
93

100
63

80
60

47

40
20
0
31.12.2012r.

4.

31.12.2013r.

31.12.2014r.

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

1 Sielska 6

3

-

158,54

-

2 Leśna 15

1

-

53,51

-

3 1 Maja 15

4

-

225,94

-

rozstrzygnięcie Prezydenta Olsztyna z dnia
12.11.2013r. – budynek przeznaczony do sprzedaży
rozstrzygnięcie Prezydenta Olsztyna z dnia
10.01.2012r. – budynek przeznaczony do rozbiórki
rozstrzygnięcie Prezydenta Olsztyna z dnia
01.07.2014r. – budynek przeznaczony do sprzedaży

4 Sielska 8

3

-

125,39

-

budynek przeznaczony do sprzedaży.

5 Kromera 5/7

12

-

548,29

-

budynek przeznaczony do sprzedaży.

6 Mewy 2

1

-

73,88

-

budynek przeznaczony do sprzedaży.
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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

Tabela Nr 18. Lokale przeznaczone do sprzedaży w 2016r.:
Lp. Adres lokalu
Powierzchnia w m2
1. ul. Jagiellońska 3/5
96,10
2. ul. Kętrzyńskiego 6/4
138,90
3. ul. Kętrzyńskiego 6/7
127,40
4. ul. Dąbrowszczaków 19/8
98,42
5. ul. Linki 5/4
87,25*
6
ul. Warmińska 26/2
103,40**
7
ul. Partyzantów 69/5
109,20***
* lokal sprzedany w dniu 09.02.2017r.
** lokal sprzedany w dniu 23.03.2017r.
*** lokal sprzedany w dniu 01.06.2017r.
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5.

Remonty.
A. Remonty budynków i lokali gminnych.
Plan remontów zasobów mieszkaniowych, stanowiących własność Gminy Olsztyn na 2016r.

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 ustalano na podstawie
zaleceń 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 z późniejszymi
zmianami), ekspertyz, nakazów instytucji zewnętrznych, zgłoszeń najemców oraz wyników
przeglądów stanu technicznego budynków realizowanych przez administratora. Zdecydowana
większość budynków wymaga remontów i modernizacji ze względu na ogólny stan techniczny,
spowodowany długim okresem użytkowania oraz konieczność dostosowania do aktualnie
obowiązujących przepisów budowlanych.
Utrzymanie we właściwym stanie technicznym zasobu Gminy odbywa się przez:
1. Remonty budynków i lokali:


usuwanie zagrożeń budowlanych poprzez wykonywanie remontów oraz modernizacji
budynków i lokali,



naprawa elementów konstrukcyjnych budynków,



remonty elewacji budynków,



docieplenie ścian,



docieplenie stropodachów,



wymiana pokrycia dachowego,



wymiana 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,



wymiana lub renowacja drzwi wejściowych do budynku,



wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej,
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wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej,



izolacja wodoszczelną balkonów,



likwidacja zawilgocenia i zagrzybienia elementów budowlanych,



rozbiórka budynków w złym stanie technicznym zagrożonych katastrofą budowlaną, lub
których remont jest nieopłacalny.

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.

3. Poprawa estetyki otoczenia nieruchomości:
W 2016r. w zakresie zagospodarowania terenów (podwórek) stanowiących własność Gminy
Olszyn, poniesiono znaczne środki finansowe na doraźne prace naprawcze na kwotę 105 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 roboty awaryjne.
Realizacja w/w prac remontowych ma wpływ na:
 obniżenie strat ciepła i kosztów eksploatacji,
 zmniejszenie kosztów związanych z usuwaniem awarii i ich skutków,
 zahamowanie procesów degradacji budynków i lokali,
 polepszenie warunków techniczno-sanitarnych,
 likwidację zawilgocenia i zagrzybienia elementów budowlanych,
 zwiększenie trwałości budynków,
 podniesienie walorów estetycznych, a w przypadku wpisania budynku do rejestru lub ewidencji
zabytków – zachowania jego wartości historycznych.
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Tabela Nr 19. Porównanie planowanych remontów z faktycznie przeprowadzonymi w 2016r.

Docieplenie, remont elewacji

Roboty elektryczne

Remont klatek schodowych

Remont lokali mieszkalnych

Dokumentacja techniczna

6

7

8

9

10

w tym dotacja**

Remont dachu 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

183
/256/

28
/33/

95

17

56

58

60

67

/155/

548
dok.

Gmina
Olsztyn

46
/63/

6
/8/

94

17

56

58

60

67

/69/

519
dok.

-

Wspólnota
Mieszk.

139
/193/

22
/25/

1

-

-

-

-

-

/86/

29
dok.

-

Ogółem

1 133

109

7 878

6 450

2 473

4 332

1 298

1 166

4 628

1 878

635

Gmina
Olsztyn

340

31

7 853

6 450

2 473

4 332

1 298

1 166

1 787

1 730

-

Wspólnota
Mieszk.

793

78

25

-

-

-

-

-

2 841

148

-

Ilość
budynków

-

64

1

-

3

1

1

1

-

-

-

Kwota w
tys. zł
/netto/

577

266

45

11

191

78

11

17

1 218

125

324

Ogółem

88
/106/

28
/33/

2
/2/

-

7

1

1

-

/75/

64 dok.

-

Gmina
Olsztyn

19
/33/

6
/8/

1
/1/

-

7

1

1

-

/44/

35 dok.

-

Wspólnota
Mieszk.

69
/73/

22
/25/

1
/1/

-

-

-

-

-

/31/

29 dok.

-

Ogółem

363

109

38

-

305

40

6

-

1 250

389

Gmina
Olsztyn

67

31

13

-

305

40

6

-

408

Wspólnota
Mieszk.

296

78

25

-

-

-

-

-

Ogółem

403

118

40

-

330

43

7

-

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 2016

31 980

2 863

1 388

635

3 135

1 384

241

457

1 568

1 384

842

148

178

1 567

1 352

463

730

3 486

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 ujęto kwotę dotacji przedmiotowej w tym dotacje do
remontów budynków Gminy 100% w wysokości 1.384 tys. zł (Uchwała Nr XVIII/218/15 Rady Miasta
Olsztyna z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2016r.).
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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 priorytetowym celem
remontów jest zapewnienie bezpieczeństwa lokatorom, w związku z tym w pierwszej kolejności
podejmowane są prace zmierzające do usuwania stanów awaryjnych zagrażających życiu lub zdrowiu
ludzi, bezpieczeństwu mienia, bądź środowiska. W dalszej kolejności realizowane są zadania mające
na celu podniesienie standardu zamieszkania (modernizacje) i poprawę estetyki. Gmina na realizację
zaplanowanych w 2016r. prac remontowych w budynkach i lokalach mieszkaniowego i użytkowego
zasobu komunalnego przeznaczyła środki w wysokości 3.135 tys. zł netto, z czego kwota 1.384 tys. zł
netto stanowiła dotację przedmiotową na: przestawienie pieców kaflowych, remont lokali
mieszkalnych, remonty dachów i kominów, remont i docieplenie elewacji. Środki te pozwoliły jedynie
na wykonanie remontu dachu i kominów 7 budynków, docieplenie i remont elewacji 1 budynku,
wymianę stolarki: okiennej, drzwiowej i podłogowej w 106 lokalach (w tym w 95 lokalach
mieszkalnych i 11 użytkowych), remonty 75 lokali (w tym w 74 lokalach mieszkalnych
i 1 użytkowym), roboty zduńskie tj. przestawienie pieców w 28 budynkach tj. 33 lokalach, wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic 2 budynków, dokumentację techniczną oraz usuwanie
awarii.
W związku z wstrzymaniem procedury w zakresie zagospodarowania terenów (podwórek)
stanowiących własność Gminy Olsztyn przy budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w ramach robót
awaryjnych zrealizowano prace związane z doraźna naprawą chodników i dróg dojazdowych przy 11
Nieruchomościach Wspólnych na kwotę 101 tys. zł i 1 Gminy Olsztyn na kwotę 4 tys. zł.
Rzeczywiste potrzeby finansowe w zakresie remontów wynikających z kontroli okresowych
budynków np. na remont dachów i kominów wynosiły 2.473 tys. zł (56 budynków), docieplenie,
remont elewacji 4.332 tys. zł (58 budynków), remont klatek schodowych 1.166 tys. zł (67 budynków).
Natomiast na realizację zobowiązań wobec najemców, dotyczących wymiany stolarki budowlanej
1.133 tys. zł. Z uwagi na ograniczone środki finansowe nie zrealizowano remontu dachów i kominów
49 budynków, dociepleń i remontów elewacji 57 budynków, remontów klatek schodowych
67 budynków oraz nie zrealizowano zobowiązań wobec 150 najemców w 95 budynkach w zakresie
stolarki. Szczegółowe potrzeby remontowe w tym zakresie przedstawia tabela nr 19 oraz tabela
stanowiąca załącznik nr 1.
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Gmina dopuszcza możliwość zawarcia umowy na wykonanie remontu lokalu na koszt
i staraniem przyszłego najemcy. Lokale mieszkalne, których remont jest ekonomicznie nieopłacalny
dla Gminy, lub które zostały opróżnione w wyniku eksmisji, a także pomieszczenia niemieszkalne
(strychy, pralnie, suszarnie), mogą być wynajmowane w drodze konkursu ofert. Pierwszeństwo
wynajmu lokalu w drodze konkursu ofert przysługuje osobom umieszczonym na liście osób
zakwalifikowanych do wynajęcia lokalu komunalnego oraz osobom, wobec których Gmina posiada
zobowiązanie zapewnienia lokalu. W 2016r. Gmina zrealizowała tego rodzaju zobowiązania
mieszkaniowe (bez ponoszenia kosztów) wobec 11 rodzin. Orientacyjny koszt remontu lokali
wykonanych przez najemców szacuje się na kwotę 333 tys. zł netto. W roku 2015 Gmina zrealizowała
zobowiązania mieszkaniowe, bez ponoszenia kosztów, wobec 13 rodzin – szacunkowy koszt remontu
ustalono na 501 tys. zł.

Tabela Nr 20. Remont lokali komunalnych wykonanych na koszt i staraniem przyszłego najemcy.

Różnica

31.12.2015r.

31.12.2016r.

Ilość rodzin, wobec
których Gmina
zrealizowała zobowiązania

13

11

-2

Szacunkowy orientacyjny
koszt remontu / tys. netto /

501

333

-168

Komisja Mieszkaniowa, której ocenie podlegają złożone oferty, w roku 2016 w odniesieniu do
roku poprzedniego wyłoniła podobną ilość rodzin, którym przyznała lokale do remontu własnym
staraniem i na własny koszt. Z uwagi na charakter remontów lokali (ekonomicznie nieopłacalnych dla
Gminy) wykonanych przez przyszłych najemców, Gmina w 2016r. zaoszczędziła 333 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.
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B. Pomoc Gminy z przeznaczeniem dla właścicieli lokali w budynkach wspólnot
mieszkaniowych.
Pożyczki z przeznaczeniem na remonty części wspólnych nieruchomości w budynkach
wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Olsztyn, przyznawane są na wniosek właścicieli lokali
w budynku, w sytuacji gdy właściciele nie są w stanie pokryć kosztów remontu z własnych środków
i tylko przyznanie pożyczki pozwoli na zrealizowanie planowanych przez wspólnotę prac
remontowych części wspólnych budynku.
Realizacja pożyczek odbywa się w ramach zabezpieczonych środków w Budżecie Miasta na
rok bieżący. Zasady i tryb przyznawania pożyczek 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, zmienionej 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 2016 nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie pożyczki. Kwota zabezpieczona w budżecie na
rok 2016 wynosiła 18.000 zł. 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.
Prawdopodobnym powodem braku zainteresowania tą formą pomocy, skierowaną do
właścicieli lokali mieszkalnych, jest bardzo powszechnie wykorzystywana przez Wspólnoty
Mieszkaniowe możliwość pozyskania kredytów bankowych na remonty części wspólnych
nieruchomości.
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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.), która 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. (w dniu 14 marca.2017r. weszła w życie Uchwała Nr
XXXXII/514/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 stycznia 2017r., w sprawie Wieloletniego Programu
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 2017-2021). 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.
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2.

Obniżka stawki czynszu.
W trosce o najuboższych mieszkańców zasobu mieszkaniowego Olsztyna, wprowadzona

została możliwość obniżenia stawki 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).

Na podstawie załącznika do uchwały Nr XIX/314/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 stycznia
2012 r. w sprawie wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn
na lata 2012-2016 (Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz. Nr 39 poz. 881 z późn. zm.) wprowadzona została
obniżka czynszu najmu lokalu, której wysokość uzależniona jest od łącznych dochodów osiąganych
przez najemców i wszystkie osoby zamieszkujące w danym lokalu.
Wysokość dochodów uprawniających do obniżki dochodowej w 2016.r. 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

Od 1.03.2016r. wysokość najniższej emerytury wynosiła 882,56 zł, wobec czego faktyczny dochód
uprawniający do obniżki czynszu wynosił:
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Tabela Nr 24.
Średni miesięczny dochód w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa
domowego

Wysokość
obniżki

Gospodarstwo wieloosobowe

Gospodarstwo jednoosobowe

50%

do 794,30 zł

do 970,82 zł

40%

od 794,31 zł do 970,82 zł

od 970,83 zł do 1.191,46 zł

30%

od 970,83 zł do 1.191,46 zł

od 1.1891,47 zł do 1.632,74 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 2016r. wpłynęło 989 wniosków o obniżenie stawki czynszu. Na koniec 2016 roku udzielono
obniżek czynszu 897 najemcom na okres 12 miesięcy, w tym:
a)

156 najemcom udzielono obniżki czynszu o 30%:

b)

201 najemcom udzielono obniżki czynszu o 40%:

c)

540 najemcom udzielono obniżki czynszu o 50%:

d)

92 najemców otrzymało odmowę udzielenia obniżki z powodu zaległości czynszowych,
nadmetrażu i zawyżonego dochodu lub braku kompletnej dokumentacji.

Tabela Nr 25.
Złożone wnioski
udzielone obniżki
Obniżki 50%
Obniżki 40%
Obniżki 30%
Odmowy

2012r.
1299
989
571
201
217
310

2013r.
1181
1012
585
207
220
169

2014r.
1257
985
536
225
224
272

2015r.
1093
991
637
196
158
102

2016r.
989
897
540
201
156
92
30

Wykres Nr 14. Liczba złożonych wniosków o obniżkę czynszu, przyznanych obniżek oraz odmów.

897
991
985

540

201

156

92
102

637

536

196
225

rok 2016

158
224

272

rok 2015
rok 2014

1012
989

585
571

207

220

201

217

udzielone
Obniżki 50%
obniżki
Obniżki 40%

Obniżki 30%

169

310

rok 2013
rok 2012

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.
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Utrata dochodów z tytułu udzielonych obniżek stawek czynszu w latach 2013-2016 została
przedstawiona w poniższej tabeli.
Tabela Nr 26. Utrata dochodów z tytułu udzielonych obniżek stawek czynszu w latach 2013-2016
Obniżka
stawki
czynszu
2013 r.

30%

40%

50%

Razem

Miesięcznie (zł)
Rocznie (zł)

19.254,36
231.052,29

24.375,57
292.506,82

85.443,57
1.025.322,87

129.073,50
1.548.881,98

2014 r.

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

2015 r.

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

14.288,00

27.429,00

97.292,00

139.009,00

171.456,00

329.148,00

1.167.504,00

1.668.108,00

Rocznie (zł)
2016 r.

Miesięcznie (zł)
Rocznie (zł)
Wykres Nr 15.

1 548 881,98

1 664 977,80
1 512 270,72

1 668 108,00

30%
40%
50%
Razem

Razem
50%
40%
2013 r.

2014 r.

30%
2015 r.

2016 r.

W okresie od 01.08.2012 r. – 31.12.2012 r. udzielone obniżki czynszu spowodowały utratę
wpływów czynszowych w kwocie 667.355,89 zł (za okres 5 miesięcy), w 2013 r. utrata dochodów
z tytułu udzielonych obniżek czynszu (za 12 miesięcy) wyniosła 1.548.881,98 zł, w 2014 r. wynosiła
1.512.270,72 zł (za 12 miesięcy), w 2015 r. wynosiła 1.664.977,80 zł, zaś w 2016r. 1.668.108,00 zł (za
12 miesięcy).
Z analizy porównawczej wynika, że utrata dochodów z tytułu udzielonych obniżek czynszu za
2016 r. w odniesieniu do 2015 r. uległa zwiększeniu o 3.130,20 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.
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej Gminy Olsztyn stanowią:
1)

czynsze za lokale mieszkalne,

2)

czynsze za lokale użytkowe oraz inne powierzchnie użytkowe,

3)

odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali i powierzchni użytkowych,

4)

dotacje.

Do wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową Gminy zalicza się:
1)

koszty bieżącego utrzymania zasobów mieszkaniowych Gminy - eksploatacja i techniczne
utrzymanie budynków mieszkaniowego zasobu Gminy,

2)

zaliczki wpłacane przez Gminę na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej zgodnie
z udziałami Gminy we wspólnotach mieszkaniowych,

3)

wpłaty na fundusze remontowe we wspólnotach mieszkaniowych, zgodnie z posiadanymi
udziałami Gminy i uchwalonymi przez wspólnoty stawkami zaliczek,

4)

kredyty i pożyczki,

5)

odszkodowania za niezapewnienie przez Gminę Olsztyn lokali socjalnych lub tymczasowych
pomieszczeń zgodnie z prawomocnymi wyrokami sądowymi,

6)

koszty postępowania egzekucyjnego, dotyczące należności z tytułu zaległości czynszowych,

7)

zasądzone lecz nieściągnięte należności czynszowe,

8)

koszty remontów bieżących budynków i lokali komunalnych,

9)

koszty rozbiórek budynków.

1.

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

użytkowe i garaże.
Podstawę pobierania opłat z tytułu czynszu za lokale mieszkalne stanowi umowa najmu.
Zasady naliczania czynszu zostały określone w przepisach prawa miejscowego. Prezydent Olsztyna
Zarządzeniem Nr 99 z 10.04.2012 r. ustalił stawkę czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu
socjalnego oraz pomieszczenia tymczasowego w wysokości 1,08 zł oraz Zarządzeniem Nr 277
z 16.07.2012 r. ustalił stawkę czynszu 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobie
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mieszkaniowym Gminy w wysokości 5,92 zł, która 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.
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 2010 r. 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 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem
garaży stanowiących własność Gminy Olsztyn.
Wpływy czynszowe za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże oraz wpłaty rzeczywiste
dokonane przez najemców w latach 2012-2016 zostały przedstawione w poniższej tabeli.
Tabela Nr 27.
Wpływy z czynszu
i świadczeń (wg
rok
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

2016

28.135.827,45

24.921.928,41

3.213.899,04

Z analizy porównawczej wynika, że wpływy z tytułu czynszu i świadczeń (wg przypisu)
w 2016 r. w odniesieniu do 2015 r. uległy zmniejszeniu o 934.836,48 zł, zaś wpłaty rzeczywiste uległy
zmniejszeniu o 578.852,56 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
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mieszkalnego, pozostają nadal

najemcami lub bezumownymi użytkownikami lokali. Różnica

pomiędzy wpływami należnymi tzw. przypisem, a wpłatami rzeczywistymi w 2016 r. wyniosła
3.213.899,04 zł, zaś w 2015 r. 3.569.882,96 zł. Należy zauważyć, że wpłaty rzeczywiste pokrywają
nie tylko należności danego roku, ale zaliczane są również na zaległości powstałe w latach
poprzednich.
Podwyższona stawka czynszu od 02.08.2012r. wpłynęła na ograniczenie możliwości
finansowych wielu najemców mieszkań komunalnych, a co za tym idzie doprowadziła do wzrostu
zaległości czynszowych.

Realne dochody uzyskiwane z wpłat czynszowych, opłat za media

zasadniczo różnią się od przychodów należnych tzw. przypisu. Podwyższona stawka czynszu
uwzględniła ochronę najuboższych lokatorów przed skutkami wzrostu opłat mieszkaniowych poprzez
stosowanie obniżek czynszu oraz system dodatków mieszkaniowych, przewidzianych ustawą
o dodatkach mieszkaniowych. Skutki podwyżki czynszu odczuli najemcy zajmujący lokale z tzw.
nadmetrażem. Podwyższona stawka spowodowała działania najemców tych lokali zmierzające do
zamiany lokali na mniejsze lub ich wykupu.
Przychody z czynszów za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże wykazują w ostatnich latach
tendencję malejącą. Przyczynia się do tego brak zmiany stawek czynszów za lokale oraz znaczący
spadek przychodów za lokale, spowodowany zmianą ich formy własności (sprzedaż lokali
mieszkalnych, użytkowych i garaży na rzecz najemców bądź w formie przetargu publicznego).

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.
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Koszty utrzymania budynków gminnych i lokali gminnych w latach 2012-2016 (bez kosztów
w częściach wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych) przedstawia poniższa tabela.
Tabela Nr 28. Koszty utrzymania nieruchomości wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych
w latach 2012-2016.
Wyszczególnienie
(w tys. zł)

Koszty
administrowania

Koszty
eksploatacji

Koszty
konserwacji

Ogółem
koszty

Remonty
ogółem

w tym
remonty
lokali
gminnych

w tym
dotacja
przedmioto
wa

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)
Rok 2016

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

wg prognoz
Wykonanie

2.863
3.486
+623

1.218
1.352
+134

3.433
3.986
+553

3.905
3.940
+35

1.617
1.148
-469

11.818
12.560
+742

1.388
1.384
-4

Rok 2012

Różnica
(+wzrost,-spadek)

Faktycznie poniesione koszty utrzymania budynków gminnych i lokali gminnych ogółem
w 2016 r. są wyższe o 742.000 zł niż koszty prognozowane na rok 2016. Analizując faktyczne koszty
utrzymania budynków i lokali gminnych w 2016 r. w stosunku do kosztów prognozowanych,
stwierdza się, iż:
- koszty remontów wzrosły o 623.000 zł – poziom wykonania wynikał z faktycznych potrzeb
remontowych wynikających ze stanu lokali i budynków oraz obowiązujących umów z wykonawcami,
- koszty administrowania wzrosły o 553.000 zł – poziom wykonania wynikał z faktycznych kosztów
administrowania (w prognozie na lata 2012-2016 nie uwzględniono kosztów związanych z przejęciem
36

z dniem 1 marca 2013 r. przez ZLiBK zadań oraz pracowników zlikwidowanego Wydziału Spraw
Lokalowych Urzędu Miasta Olsztyna),
- koszty eksploatacji wzrosły o 35.000 zł – poziom wykonania wynikał z obowiązujących umów
z dostawcami usług,
- koszty konserwacji zmniejszyły się o 469.000 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 2016r.
w stosunku do poziomu kosztów w 2015 r., można zaobserwować ich wzrost o 336.000 zł, w tym:
podwyższeniu uległy koszty remontów lokali o 77.000 zł, koszty administrowania o 174.000 zł, koszty
eksploatacji o 175.000 zł, zaś zmniejszeniu uległy koszty konserwacji o 90.000 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 2012-2016 przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela Nr 29. Koszty utrzymania lokali użytkowych w zasobie mieszkaniowym i wpływy czynszowe
w latach 2012-2016.

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

2016

2 697 504,38

2 648 080,76

-49 423,62
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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

organizacyjnym, które na podstawie obowiązujących przepisów są zwolnione

jednostkom
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
wymagają doraźnych zabezpieczeń przed dostępem osób postronnych, w tym dozoru czy
ochrony fizycznej,
4. z obowiązujących stawek czynszów najmu ustalonych w nierynkowej wysokości,
5. z podjętych decyzji dotyczących sprzedaży lokali użytkowych w trybie przetargowym, który
jest rozłożony w czasie,
6. z wyłączenia poszczególnych budynków/lokali użytkowych z najmu w związku z toczącymi
się procedurami inwestycyjnymi,
7. z dużej rotacji lokali użytkowych i konieczności przeprowadzania procedur najmu
rozłożonych w czasie i mających negatywny wpływ na utrzymanie ciągłości przychodów.
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3.

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

w

nieruchomościach

wspólnot

mieszkaniowych

z

udziałem

Gminy

Olsztyn

wynikają

z podejmowanych uchwał na corocznych zebraniach przez właścicieli lokali (w I kwartale każdego
roku).
Koszty utrzymania nieruchomości wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w latach 20122016 przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela Nr 30. Koszty utrzymania nieruchomości wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych
w latach 2012-2016.
Koszty
(w tys. zł)

Fundusz
remontowy
( w tym
pożytki)

Wydatki na
remonty
powyżej
wpłat
zaliczek na
fundusz
remontowy

Razem

w tym dotacja
przedmiotowa
na remonty
części
wspólnych
nieruchomości

Zaliczki na
pokrycie
kosztów
administrowania

Zaliczki na
koszty
eksploatacji

Zaliczki
na
koszty
konserwacji

Ogółem

Rok 2012
wg prognoz
Wykonanie
Różnica

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

1.275
1.174
-101

1.466
1.437
-29

547 8.387
502 7.137
-45 -1.250

1.257
1.090
-167

1.444
1.388
-56

539 8.262
477 7.013
-62 -1.249

1.238
1.059
-179

1.422
1.387
-35

531 8.138
472 7.067
-59 -1.071

1.219
1.025
-194

1.401
1.393
-8

523
465
-58

(+wzrost,
-spadek)

Rok 2013
wg prognoz
Wykonanie
Różnica

3.435
3.128
-307

1.664 5.099
896 4.024
-768 -1.075

1.746
1.974
+228

(+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

(+wzrost,
-spadek)

Rok 2015
wg prognoz
Wykonanie
Różnica

3.333
3.589
+256

1.614
560
-1.054

4.947
4.149
-798

1.845
3.062
+1.217

(+wzrost,
-spadek)

Rok 2016
wg prognoz
Wykonanie
Różnica

3.283
3.627
+344

1.590
800
-790

4.873
4.427
-446

1.897
2.527
+630

8.016
7.310
-706

(+wzrost,
-spadek)
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Faktycznie poniesione koszty utrzymania nieruchomości wspólnych w budynkach wspólnot
mieszkaniowych ogółem w 2016 r. są niższe o 706.000 zł niż koszty prognozowane na rok 2016.
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 koszty utrzymania nieruchomości wspólnych
w budynkach wspólnot mieszkaniowych w 2016 r. w odniesieniu do kosztów w 2015 r. uległy
zwiększeniu o 243.000 zł
Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej na remonty części wspólnych nieruchomości
wynosiła 1.897.000 zł, zaś przyznana na 2016 r. kwota dotacji wyniosła 2.527.000 zł zgodnie
z Uchwałą Nr XVIII/218/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu
Miasta Olsztyna na 2016 r. oraz Uchwałą Nr XXXI/474/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 21 grudnia
2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2016 r. 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
tyś. zł

Przeciętna wysokość 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

2016

4 734

3 218

67,98

1 218

25,73

47.758*

33.447**

14,84

27,46
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Objaśnienie do lat 2012 – 2016:
* 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
* 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
* rok 2016 – w tym zaległości z tytułu:
- czynszu i odszkodowania : 16.441, tj. 47%
- świadczeń : 18.539, tj. 53%
- odsetek : 8.610
- kosztów sądowych, komorniczych : 4.168
** rok 2016 – w tym zaległości z tytułu:
- czynszu i odszkodowania : 12.008, tj. 47%
- świadczeń : 13.540, tj. 53%
- odsetek : 5.210
- kosztów sądowych, komorniczych, eksmisji : 2.689
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Zaległości najemców w opłatach za lokale mieszkalne na dzień 31.12.2016r. w odniesieniu do
stanu należności na 31.12.2015r. uległy zwiększeniu o kwotę 2.702 tys. zł tj. o 5,33 % w tym:
- z tytułu czynszu i odszkodowania o 1.059 tys. zł, tj. o 2,35 %,
- z tytułu świadczeń o 943 tys. zł, tj. o 2,10 %,
- z tytułu odsetek o 146 tys. zł, tj. o 1,73 %,
- z tytułu kosztów sądowych, komorniczych o 554 tys. zł.
Od kilku lat poziom zaległości w opłatach za lokale mieszkalne sukcesywnie wzrasta. Na wzrost
zadłużenia najemców wpływają m.in. takie czynniki jak pauperyzacja społeczeństwa (bezrobocie, brak
stałego źródła utrzymania), zmniejszenie dochodów gospodarstw domowych lub ich całkowita utrata,
rosnące koszty utrzymania w tym usług mieszkaniowych, a także niewłaściwe postawy najemców
wobec pojawiających się problemów i trudności (m.in. brak aktywności w samodzielnym
rozwiązywaniu problemów finansowych rodziny, brak umiejętności racjonalnego gospodarowania
posiadanym budżetem), znaczny udział najemców utrzymuje się ze środków budżetu państwa (renty,
emerytury, zasiłki, pomoc społeczna).
Zaległości w opłatach czynszowych utrudniają bieżącą działalność 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 budynku zgodnie z bieżącymi potrzebami.
Ponadto jako administrator ZLiBK powinien zapewnić stałe utrzymanie sprawności technicznej
administrowanych zasobów przez realizację usług w zakresie stałej konserwacji ogólnobudowlanej,
sanitarnej i elektrycznej jak również powinien zapewnić usługi pogotowia technicznego po godzinach
pracy zakładu i w dni wolne od pracy.
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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 1 z dnia 04.01.2016r. wprowadził instrukcję postępowania
windykacyjnego w Zakładzie Lokali i Budynków Komunalnych. Instrukcja windykacyjna ustala
podstawowe zasady postępowania w sprawach dotyczących dochodzenia należności z tytułu najmu
lub zajmowania bez tytułu prawnego lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży Gminy Olsztyn
administrowanych przez ZLiBK, w tym w szczególności:


obowiązujące terminy regulowania należności,



zasady naliczania odsetek za zwłokę,



zasady i terminy wystawiania wezwań do zapłaty,



pozostałe działania podejmowane w celu wyegzekwowania długu.
Pracownicy ds. windykacji czynszowych kontrolują terminowość realizacji należności, poprzez

analizę kont najemców. Należności stają się wymagalne w dniu następnym po upływie terminu
płatności. Windykacja rozpoczyna się, jeśli jest to możliwe, od osobistego lub telefonicznego kontaktu
z dłużnikiem. W trakcie rozmowy telefonicznej dłużnik jest informowany w szczególności o:
1) wystąpieniu zaległości;
2) naliczaniu odsetek;
3) możliwości ubiegania się o ulgę w spłacie zaległości;
4) możliwości wypowiedzenia umowy i obciążenia odszkodowaniem z tytułu bezumownego
korzystania z lokalu, w wysokości przewidzianej prawem;
5) w przypadku lokali mieszkalnych dodatkowo o możliwości:
a) ubiegania się o otrzymanie obniżki dochodowej z tytułu uzyskiwania niskich dochodów – w
przypadku lokali wynajmowanych na czas nieoznaczony
b) ubiegania się o dodatek mieszkaniowy,
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c) ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej,
d) zamiany lokalu na lokal o niższych kosztach utrzymania.
Windykacja obejmuje także osobiste spotkania z dłużnikiem, mające na celu w szczególności
przekazanie informacji, o których mowa powyżej oraz:
1) ustalenie przyczyn zadłużenia;
2) zapoznanie się z sytuacją majątkową dłużnika;
3) uzyskanie od dłużnika dokumentu uznania długu i ewentualnego zobowiązania do jego spłaty.
Na wniosek najemców znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
w oparciu o postanowienia Uchwały Nr LIII/859/14 Rady Miasta Olsztyna z 28 maja 2014 r., która
weszła w życie 9.07.2014 r., spłata należności może zostać odroczona lub rozłożona na raty, pod
warunkiem systematycznego wnoszenia opłat bieżących.
Najemcom, którzy mimo otrzymywanych wezwań do zapłaty nie podejmują żadnych działań (brak
wpłat, brak podania o rozłożenie należności na raty), Zakład wypowiada umowy najmu. Sprawy
o zapłatę należności kierowane są na drogę postępowania sądowego, a w dalszej kolejności po
uzyskaniu tytułów egzekucyjnych do egzekucji komorniczej. Dochodzenie należności na drodze
egzekucji komorniczej bardzo często jest bezskuteczne, ponieważ dłużnicy nie wykazują posiadanego
majątku, nie figurują w Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych, w ewidencji emerytalno-rentowej
oraz w ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą. Zakład kieruje również wnioski do
Sądu o nadanie orzeczenia - zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego, celem kierowania
nakazów bądź wyroków do egzekucji w krajach UE. 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
składania wniosków o dodatek mieszkaniowy i pomoc społeczną. Systemem dodatków
mieszkaniowych objęte są słabsze ekonomicznie gospodarstwa domowe. System ten ma na celu
pomoc w pokrywaniu wydatków mieszkaniowych.
W ramach Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych działa Biuro Zamiany Mieszkań (BZM),
które pośredniczy przy dobrowolnej zamianie lokali komunalnych. Pracownicy Zakładu informują
najemców o możliwości składania ofert na zamianę mieszkań w zamian za spłatę zadłużenia
czynszowego. Celem BZM jest pomoc przy pozyskiwaniu przez najemców lokali komunalnych,
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mieszkań odpowiadających wielkością, standardem oraz kosztami utrzymania do własnych potrzeb.
W rejestrze danych zamieszczane są oferty lokali mieszkalnych bezpośrednio zgłaszane w Biurze
Zamiany Mieszkań. Zgłoszenie jest bezpłatne.
W trosce o najuboższych mieszkańców zasobu mieszkaniowego Olsztyna, wprowadzone
zostały obniżki czynszu najmu lokalu, których wysokość uzależniona jest od łącznych dochodów
osiąganych przez najemców i wszystkie osoby zamieszkujące w danym lokalu. Na wniosek najemcy
o niskich dochodach, stawka czynszu może być obniżona, gdy najemca spełnia łącznie następujące
warunki: zawarł umowę najmu lokalu na czas nieoznaczony,

nie ma zaległości w opłatach za

używanie lokalu, a w przypadku lokalu zadłużonego - gdy Gmina wyraziła zgodę na spłatę zaległości
w ratach i dłużnik dokonuje terminowej spłaty naliczonych rat,

zajmuje lokal o powierzchni

użytkowej nie przekraczającej powierzchni normatywnej, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 21
czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych.
Ponadto najemcy komunalnych lokali mieszkalnych lub osoby zajmujące lokale mieszkalne
bez tytułu prawnego, posiadający zadłużenie czynszowe powyżej 2.000 zł oraz wspólnie z nimi
zamieszkujące osoby pełnoletnie i odpowiedzialne solidarnie za zapłatę czynszu lub odszkodowania
mogą je spłacić w formie świadczeń niepieniężnych np.: wykonując prace porządkowe, drobne prace
eksploatacyjne polegające na malowaniu, sprzątaniu, remontach i naprawach w budynkach
komunalnych, itp.
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Biuro Zamiany Mieszkań.

5.

W 2016r. do Biura Zamiany Mieszkań wpłynęło 111 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 2016r. przeprowadzono 17 zamian (34 wnioski o zamianę) w tym:
-

4 zamiany ze spłatą zaległości na łączną kwotę 69 471,54 zł,

-

13 zamian, w wyniku propozycji Gminy złożonej najemcom przez ZLiBK, przy
wykorzystaniu ofert złożonych w Biurze Zamiany Mieszkań.

W 2016r. wydano 1 zgodę na zamianę lokali, gdzie jeden z lokali nie należał do zasobu
mieszkaniowego Gminy Olsztyn.
Wykres Nr 16.

Liczba przyjętych wniosków i
przeprowadzonych zamian
198
161

150

111

17

Rok 2016

18

Rok 2015

Liczba przyjętych wniosków

31

16

Rok 2014

Rok 2013

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.
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W 2016r. przywrócono, po spłacie zaległości, 3 tytuły prawne osobom/rodzinom bezumownie
korzystającym z lokalu komunalnego, w celu dobrowolnej zamiany lokalu z innym najemcą.

Wykres Nr 17.

Odzyskane zadłużenie w wyniku zamiany lokali mieszkalnych

Kwota odzyskanego zadłużenia w tys. zł

236,4

81,31

69,47

Rok 2016

57,45

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

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 nie stanowią
atrakcyjnej oferty, w związku z tym brak jest zainteresowania zamianą na oferowane mieszkania.
Strona

internetowa

Zakładu

Lokali

i

Budynków

Komunalnych

–

administratora

mieszkaniowego zasobu Gminy Olsztyn, 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.
47

V.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1. Według stanu na dzień 31 grudnia 2016r. Gmina Olsztyn posiadała 4.596 lokali tworzących
mieszkaniowy zasób Gminy Olsztyn (lokale usytuowane są w zasobach 100% Gminy, w budynkach
Wspólnot Mieszkaniowych, oraz budynkach Spółdzielni Mieszkaniowych),

w tym 345 lokali

socjalnych (w tym 34 lokale odzyskane) i 35 pomieszczeń tymczasowych.
W 2015 roku zasób lokali socjalnych w stosunku do całego zasobu mieszkaniowego stanowił 7,42%,
w roku 2016 było to 7,51%.
W dalszym ciągu nie udało się osiągnąć planowanego założenia w postaci zwiększenia liczby lokali
socjalnych do poziomu 15% w ramach istniejącego zasobu. Uzyskanie wskaźnika na poziomie 15%
zostało uwzględnione w Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Olsztyn na 2017-2021.
Systematyczne zwiększanie zasobu niezbędne jest, w celu umożliwienia Gminie skrócenia
oczekiwania na lokal.
2. Na dzień 31.12.2016r. w administracji Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych znajdowały się 34
lokale pozostające własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, zajmowane przez rodziny
z uprawnieniem do lokalu socjalnego.
Każdy kolejny lokal, wobec którego Spółdzielnia uzyska wyrok eksmisyjny z prawem do lokalu
socjalnego, włączany jest do umowy zawartej pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „Jaroty” a Gminą
Olsztyn, umożliwiającej Gminie wywiązanie się z postanowień art. 18 ust. 5 Ustawy z dnia 21
czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego, w części dot. obowiązku Gminy do zapłaty na rzecz Spółdzielni odszkodowania za
niedostarczenie lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego na mocy prawomocnego wyroku sądu.
Postanowienia umowy winne być kontynuowane, co pozwoli na uniknięcie kosztów związanych
z postępowaniami sądowymi o odszkodowanie.
3. W 2016r. Wydział Inwestycji Miejskich UM wprowadził do Wieloletniej Prognozy Finansowej
zadanie pn.: Program rewaloryzacji zdegradowanych przestrzeni publicznych w ramach rewitalizacji
miasta”. W ramach tego zadania zostały przygotowane dwie dokumentacje projektowe dotyczące
przebudowy i adaptacji budynków na lokale socjalne i komunalne przy ul. Niepodległości 52/58
(koszt remontu 9 527 tys. zł netto) oraz al. Wojska Polskiego 14 (dawny dom studencki), celem
złożenia wniosków o dofinansowanie unijne. Jednakże z obu planowanych wniosków złożony został
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wniosek dla adaptacji budynku przy al. Wojska Polskiego na kwotę 3 938 tys. zł netto.
Wskutek przebudowy w/w budynków powstaną samodzielne lokale mieszkalne.
Należy kontynuować wykwaterowanie mieszkańców z budynku przy ul. Niepodległości 52/58 zgodnie
z Rozstrzygnięciem Prezydenta Olsztyna (pismo z dnia 26.08.2014r.). Zaplanować remont budynków
przy ul. Niepodległości 52/58 oraz przy al. Wojska Polskiego 14. Po remoncie powstanie 112
samodzielnych lokali mieszkalnych (przy ul. Niepodległości 52/58 – 84, przy al. Wojska Polskiego 14
– 28)
4. 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, wprowadzono zmianę dotyczącą procentowego zastosowania obniżek czynszu
w lokalach mieszkalnych wynikająca z wysokości dochodu. W związku z powyższym w 2015r. utrata
dochodów z tytułu udzielonych obniżek stawek czynszu wyniosła 1.664.977,80 zł, natomiast w 2016r.
szacunkowa utrata dochodów wyniosła i 1.668.108,00 zł. W celu wyrównania różnicy, o której mowa,
zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Olsztyna, tym
bardziej, że w Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na
lata 2017-2021 powiększono katalog obniżek umożliwiając najuboższym najemcom uzyskanie obniżki
do wysokości 60%.
5. Uchwałą Nr LIX/923/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24 września 2014 r. 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.
Z możliwości spłaty zadłużenia w formie świadczenia niepieniężnego od początku stycznia 2015 r. do
końca grudnia 2016 r. skorzystały 193 osoby, a wartość świadczeń niepieniężnych, zaliczonych na
zaległości pieniężne wyniosła (w okresie od I do XII’2016r.) 428.211,75 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,
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- podjęcie pracy zarobkowej.
Należy kontynuować powyższe działania.
6. W 2016r. 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:
I.

Na prośbę najemców (po uzyskaniu informacji o sytuacji materialnej), podpisywali ugody na
ratalną spłatę należności. Według stanu na 31.12.2016 r. 267 najemców miało rozłożone na
raty zaległości w łącznej kwocie 1.677.370,60 zł (w tym z tytułu: czynszu, odszkodowania
i świadczeń - 1.101.107,46 zł, odsetek - 407.894,02 zł, kosztów sądowych i komorniczych 168.369,12 zł).

II.

Na wniosek najemców znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej i życiowej
spłatę należności odroczyli 111 najemcom, na 31.12.2016 r. w łącznej kwocie 767.290,33 zł
(w tym

z tytułu: czynszu, odszkodowania i świadczeń - 233.063,96 zł, zaległości

zasądzonych - 183.530,44 zł, odsetek - 219.198,96 zł, odsetek zasądzonych - 67.994,34 zł,
kosztów sądowych

i komorniczych - 63.502,63 zł) pod warunkiem systematycznego

wnoszenia opłat bieżących.

III.

Na wniosek dłużników znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej i życiowej
oraz z urzędu, Prezydent Olsztyna i Dyrektor ZLiBK w oparciu o postanowienia w/wym.
Uchwały, umorzyli należności zgodnie z obowiązującymi procedurami.
W okresie 01.01-31.12.2016r. zostały umorzone należności dotyczące lokali mieszkalnych na
łączną kwotę 1.119.893,43 zł, (w tym z tytułu: czynszu, odszkodowania i świadczeń 587.721,03 zł, odsetek - 428.950,23 zł, kosztów sądowych i komorniczych 103.222,17 zł).

W chwili obecnej nie zachodzi obowiązek przygotowywania projektu zarządzenia Prezydenta
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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.
7. Gmina na realizację zaplanowanych w 2016r. prac remontowych w budynkach i lokalach
mieszkaniowego i użytkowego zasobu komunalnego przeznaczyła środki w wysokości 3 135 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.
Środki te pozwoliły na wykonanie n/w remontów (podano kwoty netto):
1. Remonty lokali
Wyremontowano 75 lokali w tym 74 lokale mieszkalne oraz 1 użytkowy.
Koszt remontów 1 250 tys. zł
2. Roboty zduńskie
W ramach robót zduńskich przestawiono 36 pieców w 33 lokalach.
Łączna wartość robót zduńskich wyniosła 109 tys. zł.
3. Remonty dachów i kominów
Zakład wykonał remont dachów 7 budynków na kwotę 305 tys. zł.
4. Remonty i docieplenia elewacji
Zrealizowano założone zadanie związane z remontem i dociepleniem elewacji 1 budynku na kwotę
40 tys. zł.
5. Wymiana stolarki okiennej
Stolarkę okienną wymieniono w 61 lokalach (tj. w 51 budynkach) na kwotę 300 tys. zł.
6. Wymiana stolarki drzwiowej
Stolarkę drzwiową wymieniono w 30 lokalach (tj. w 24 budynkach) na kwotę 41 tys. zł.
7. Wymiana podłóg
Podłogi wymieniono w 5 lokalach (tj. w 5 budynkach) na kwotę 22 tys. zł.
8. Izolację przeciwwilgociową ścian zew. piwnic w 2 budynkach na kwotę 72 tys. zł.
Ponadto przyznane środki pozwoliły również na opracowanie dokumentacji technicznej oraz usuwanie
awarii.
Kontynuację działań remontowych ujęto w Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Gminy Olsztyn na lata 2017-2021
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8. W Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna na lata 2016–2020 ujęto zadanie 3.1.6
Termomodernizacja budynków administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych
w Olsztynie. Realizacji tego zadania prowadzona będzie poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych
i dachu budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwi wejściowych do budynków, montaż czujników
ruchu w oświetleniu klatki schodowej oraz podłączenie do miejskiej sieci cieplnej, lub wykonanie
ogrzewania alternatywnego (w przypadku budynków o małej kubaturze, oddalonych znacznie od
miejskiej sieci cieplnej). Wykonanie w/w prac w znacznej mierze uzależnione jest od uzyskanych
zaleceń konserwatora zabytków, gdyż większość budynków gminnych objęta jest opieką
konserwatorską.
W celu realizacji planu na bieżąco typowane są budynki w uzgodnieniu z MPEC z którym
podpisywane są umowy przyłączeniowe. Źródłem finansowania zadania 3.1.6 jest Gmina Olsztyn,
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Fundusz Remontów i Termomodernizacji Banku
Gospodarstwa Krajowego.
Korzyści wynikające z realizacji w/w prac remontowych:
 społeczne: poprawa efektywności energetycznej i komfortu cieplnego budynków,
 ekonomiczne: obniżenie kosztów związanych z zapewnieniem odpowiedniego komfortu
cieplnego,
 środowiskowe: obniżenie emisji gazów cieplarnianych.
W ramach przygotowań do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 8 Obszary wymagające rewitalizacji (Rewitalizacja
obszarów miejskich) w roku 2016 została opracowana dokumentacja projektowa wielobranżowa
(wraz z pozwoleniem na budowę) na remont i przebudowę zabytkowych budynków przy:
 ul. Mickiewicza 27 na kwotę 4 520 tys. zł,
 Ratuszowej 11 na kwotę 1 018 tys. zł.
Dokumentację przygotowano z uwzględnieniem „Zasady równości szans, niedyskryminacji
i dostępności dla osób niepełnosprawnych”. W związku z niezakwalifikowaniem wskazanych
obiektów do w/w konkursu Gmina Olsztyn podjęła działania, których celem jest pozyskanie środków
z innych źródeł finansowania oraz rozważa możliwość etapowania najpilniejszych prac remontowych.
Natomiast w 2017r. realizowana jest procedura związana z opracowaniem dokumentacji projektowej
na remont i przebudowę zespołu zabytkowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy
ul. Królowej Jadwigi 8, 9, 10, 11, 12/12A. Szacunkowy koszt remontu nieruchomości 6 130 tys. zł.
W wyniku przebudowy w/w budynków powstaną samodzielne lokale mieszkalne.
Działania mające na celu usamodzielnienie lokali mieszkalnych będą kontynuowane.
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9. W związku z wstrzymaniem procedury w zakresie zagospodarowania terenów (podwórek)
stanowiących własność Gminy Olsztyn przy budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w ramach robót
awaryjnych zrealizowano prace związane z doraźna naprawą chodników i dróg dojazdowych przy
11 Nieruchomościach Wspólnych na kwotę 102 tys. zł tj. przy ulicy:
 Limanowskiego 22-24,
 Klasztornej 3,
 Puszkina 1-3,
 Małeckiego 8,
 Wyzwolenia 4,
 Żeromskiego 1,
 Katowickiej 2 i 2A,
 Limanowskiego 1-13,
 Małłków 1AB,
 Poprzecznej 2A,
 Jagiellońskiej 32-36
i 1 Gminy Olsztyn na kwotę 3 tys. zł przy ulicy Wyzwolenia 26/27.
Natomiast w 2015r. na doraźne prace naprawcze terenów gminnych wydatkowano 58 tys. zł.
Z uwagi na rosnące potrzeby w tym zakresie w latach następnych należałoby zabezpieczyć dodatkowe
środki finansowe na zagospodarowanie podwórek. Obecnie 17 terenów (podwórek) wymaga pilnego
przeprowadzenia prac remontowych poprzez wykonanie niezbędnego odwodnienia oraz dojść,
dojazdów, chodników i zieleni na szacunkową kwotę ok. 6 450 tys. zł.
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.
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