
UCHWAŁA NR XXXIII/197/2021 
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU 

z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Iwonicz-Zdrój na 
lata 2021-2026. 

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 15) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2020 r., poz.713 z późn.zm.) oraz art. 21 ust. 1, pkt. 1) i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 r., 
poz.611 z późn.zm.) 

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju 
uchwala co, następuje: 

§ 1. Przyjmuje się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Iwonicz-Zdrój na 
lata 2021 - 2026, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Rajmund Boczar 
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Załącznik do uchwały Nr XXXIII/197/2021 

Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju 

z dnia 25 marca 2021 r. 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2021-
2026. 

I.  Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobów mieszkaniowych gminy 
w poszczególnych latach. 

1. Mieszkaniowy zasób gminy tworzą: 

1) lokale mieszkalne, 

2) lokale socjalne. 

2. Gmina w ramach realizacji zadań w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy 
może tworzyć: 

1) lokale tymczasowe, 

2) lokale mieszkalne w budynkach jedno i wielomieszkaniowych wynajmowanych przez gminę od osób 
fizycznych lub prawnych na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

3. Wielkość zasobów mieszkaniowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 13 mieszkań, w tym 5 lokali 
socjalnych. 

4. Stan techniczny oraz położenie lokali mieszkalnych przedstawia się jak w załączonych tabelach: 

1) Lokale mieszkalne 

 
Lp. 

 
Położenie i adres 

lokalu 

 
Nr lokalu 

Powierzchnia 
użytkowa w m2 

Wyposażenie techniczne, 
instalacje, pomieszczenia 

socjalne 

Stan 
techniczny 

1 Iwonicz-Zdrój 
ul. Ks. Jana Raba 
8 

 
1 

 
79,8 

Instalacje: elektryczna, 
wodno-kanalizacyjna, 

centralnego ogrzewania,  
Pomieszczenia socjalne: 

łazienka z WC 

Ponad 
przeciętny 

2 24,0 Instalacje: elektryczna, 
wodno-kanalizacyjna, 

centralnego ogrzewania,  
Pomieszczenia socjalne: 

łazienka z WC 

 Ponad 
przeciętny 

28 51,0 Instalacje elektryczna, 
wodno-kanalizacyjna, 

centralnego ogrzewania, 
Pomieszczenia socjalne: 

łazienka + WC 

Przeciętny 

30 42,0 Instalacje elektryczna, 
wodno-kanalizacyjna, 

centralnego ogrzewania, 
Pomieszczenia socjalne: 

łazienka + WC 

Przeciętny 

2 Iwonicz-Zdrój 
ul. Piwarskiego 
20 

42 41,0 Instalacje elektryczna, 
wodno-kanalizacyjna, 

centralnego ogrzewania, 
Pomieszczenia socjalne: 

Przeciętny 
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łazienka + WC 
3 Iwonicz ul. 

Zagrodniki 21 
21 63,8 Instalacje elektryczna, 

wodno-kanalizacyjna, 
centralnego ogrzewania, 
Pomieszczenia socjalne: 

łazienka + WC 

Przeciętny 

1 46,3 Instalacje elektryczna, 
wodno-kanalizacyjna, 

centralnego ogrzewania, 
Pomieszczenia socjalne: 

łazienka + WC 

Przeciętny 4 Lubatowa nr 
287A Ośrodek 
Zdrowia  

2 55,2 Instalacje elektryczna, 
wodno-kanalizacyjna, 

centralnego ogrzewania, 
Pomieszczenia socjalne: 

łazienka + WC 

Dobry 

2) Lokale socjalne 

 
Lp. 

Położenie i adres 
lokalu 

Nr lokalu Powierzchnia 
użytkowa w 

m2 

Wyposażenie techniczne, 
instalacje, pomieszczenia 

socjalne 

Stan 
techniczny 

1 Iwonicz-Zdrój  
ul. Piwarskiego 
20 

11 24,0 Instalacje: elektryczna, 
wodno-kanalizacyjna, 

centralnego ogrzewania;  
Pomieszczenia socjalne:  

łazienka z WC 

Dobry 

1 37,1 Instalacje: elektryczna, 
wodno-kanalizacyjna, 

gazowa, ogrzewanie gazowe;  
Pomieszczenia socjalne: 

łazienka z WC 

 Przeciętny 

2 36,0 Instalacje: elektryczna, 
wodno-kanalizacyjna, 

centralnego ogrzewania; 
 Pomieszczenia socjalne: 

łazienka z WC 

Przeciętny 

3 33,9 Instalacje elektryczna, 
wodno-kanalizacyjna, 

centralnego ogrzewania; 
Pomieszczenia socjalne: 

łazienka z WC 

Dobry 

2 Iwonicz-Zdrój 
ul. Ks. Jana Rąba 
6 

4 33,5 Instalacje elektryczna, 
wodno-kanalizacyjna, 

centralnego ogrzewania; 
Pomieszczenia socjalne: 

łazienka z WC 

Poniżej 
przeciętnego 

5. Na dzień 31 grudnia 2020 Gmina Iwonicz-Zdrój nie posiadała w swoich zasobach tymczasowych 
pomieszczeń, mieszkań pod wynajem okazjonalny oraz lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 80,0m2 

6. W okresie do 2026 gmina planuje powiększenie zasobów mieszkaniowych w wyniku prowadzenia 
działań skierowanych na pozyskiwanie lokali mieszkalnych i socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych 
w zasobach znajdujących się w zarządzie osób fizycznych lub prawnych. 
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7. Powiększenie zasobów mieszkaniowych o lokale socjalne będzie również realizowane poprzez zakup 
kontenerów socjalnych, w ilości pozwalającej na realizację obowiązków gminy w zakresie dostarczania lokali 
socjalnych osobom eksmitowanym z dotychczas zajmowanych lokali na mocy wyroku sądowego. 

8. Wynajem lokali mieszkalnych w zasobach innych niż mieszkaniowy zasób gminy, w pierwszej 
kolejności będzie prowadzony na rzecz osób posiadających prawomocne wyroki sądu o eksmisji z dotychczas 
zajmowanego lokalu z prawem do lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego. 

9. Wynajem lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy może być prowadzony wg stawek 
czynszu najmu nie wyższych niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku, ogłaszanej dla 
województwa podkarpackiego. 

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

1. W latach 2021-2026 w zasobach mieszkaniowych gminy prowadzone będą głównie remonty bieżące, 
pozwalające na zachowanie stanu technicznego lokali w stanie dobrym lub przeciętnym. 

2. Remonty kapitalne lokali mieszkalnych i socjalnych będą prowadzone w lokalach, których stan 
techniczny jest poniżej przeciętnego i utrzymywanie takiego stanu stwarza zagrożenie dla ludzi, a korzystanie 
z lokalu jest bardzo utrudnione i uciążliwe. 

3. Prace remontowe będą finansowane ze środków budżetowych gminy pochodzących z wpływów 
z czynszu najmu oraz sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych. 

4. Plan remontów i modernizacji na kolejne lata przedstawia się jak niżej: 

Plan remontów i modernizacji w latach: Lp. Adres 
lokalu 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 Iwonicz-
Zdrój ul. 
Piwarskie
go 20 

Budowa 
balkonów 
w pięciu 
lokalach 

Wymiana 
urządzeń 
technicznyc
h – wanna, 
umywalka i 
muszla wc z 
osprzętem 
(lokal 
socjalny) 

Remont 
klatki 
schodowej – 
malowanie 
farbami 
olejnymi i 
emulsyjnymi 

Remonty 
bieżące wg 
potrzeb 

Remont 
pokrycia 
dachowego 
– prace 
malarskie 

Remonty 
bieżące wg 
potrzeb 

2 Iwonicz-
Zdrój 
ul.Ks. 
Jana Rąba 
8 

Wymiana 
kostki 
brukowej 
przed 
budynkie
m. 
Remont 
klatki 
schodow
ej – 
malowani
e farbami 
olejnymi 
i 
emulsyjn
ymi 

Remont i 
wymiana 
rynien 
dachowych 
i 
spustowych 

Remonty 
bieżące wg 
potrzeb 

Remonty 
bieżące wg 
potrzeb 

Remonty 
bieżące wg 
potrzeb 

Remonty 
bieżące wg 
potrzeb 

3 Iwonicz-
Zdrój ul. 
Ks. Jana 
Rąba 6 

Remont 
schodów 
do lokalu 
nr 2 i 4 

Wymiana 
urządzeń  
technicznyc
h  kuchnia, 

Wymiana 
urządzeń 
technicznyc
h – wanna, 

Rozdział 
instalacji 
wodnej z 
wymianą rur 

Rozdział 
instalacji 
wodnej z 
wymianą 

Wymiana 
drzwi 
zewnętrz-
nych – 2 
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podgrzewac
z wody – 
jeden lokal. 
Remont 
instalacji 
elektrycznej 
– dwa 
lokale 

umywalka, 
muszla WC 
z osprzętem-
jeden lokal 
Remont 
instalacji 
elektrycznej 
– jeden lokal 

stalowych i 
opomiaro-
wania – dwa 
lokale  

rur 
stalowych i 
opomiarow
ania – dwa 
lokale 

szt. 
Remonty 
bieżące wg 
potrzeb 

4 Iwonicz 
ul. 
Zagrodnik
i 21 

Remonty 
bieżące 
wg 
potrzeb 

Remonty 
klatki 
schodowej – 
malowanie 
olejne i 
emulsyjne 

Wymiana 
pieca 
grzewczego 
z osprzętem 

Remonty 
bieżące wg 
potrzeb 

Wymiana 
drzwi 
wejściowyc
h- szt.2 
zewnętrzne 
i 
wewnętrzne 

Remonty 
bieżące wg 
potrzeb 

5 Lubatowa 
287A-
Ośrodek 
Zdrowia 

Wymiana 
stolarki 
okiennej 
w jednym 
lokalu + 
jedno 
okno w 
drugim 
lokalu. 
Malowan
ie klatki 
schodow
ej 

Wyposażeni
e w 
urządzenia  
techniczne 
jednego 
lokalu – 
kuchnia, 
piec do c.o. 
dwu-
funkcyjny, 
urządzenia 
sanitarne. 

Remont 
piwnic – 
malowanie 
ścian olejne 
i emulsyjne 

Remont 
dachu – 
malowanie 
farbami 
ochronnymi 

Wymiana 
urządzeń  
technicznyc
h - kuchnia, 
- jeden 
lokal 

Wymiana 
drzwi 
zewnę-
trznych 

III. Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych w kolejnych latach.  

1. Wieloletnia polityka w zakresie wielkości zasobów mieszkaniowych sprowadza się do utrzymania 
i administrowania lokalami mieszkalnymi, w tym socjalnymi , pomieszczeniami tymczasowymi oraz lokalami 
wynajmowanymi na czas trwania stosunku pracy w jednostkach organizacyjnych gminy. 

2. Lokale mieszkalne mogą być sprzedawane na rzecz najemców lub innych osób fizycznych 
zaspokajających swoje potrzeby mieszkaniowe, przy zastosowaniu bonifikaty udzielonej na mocy uchwały 
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, o ile zostanie wprowadzona. 

3. Sprzedaż lokali prowadzona będzie na rzecz osób, z którymi   najem lokalu mieszkalnego został 
nawiązany na czas nieoznaczony, przy zachowaniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz.1990). 

4. Osoby, o których mowa w ust. 3, zawiadamia się na piśmie o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia 
oraz o przysługującym im pierwszeństwie w nabyciu tej nieruchomości, pod warunkiem złożenia wniosków 
o nabycie w terminie określonym w zawiadomieniu. 

5. Sprzedaż lokali na rzecz osób innych niż najemcy lokalu ma zastosowanie do lokali wolnych lub lokali, 
których najemca mimo przedstawienia przez gminę propozycji nabycia lokalu nie skorzystał z przysługującego 
mu pierwszeństwa w jego nabyciu. 

6. Do sprzedaży przeznacza się lokale mieszkalne zlokalizowane w bloku przy ul. Piwarskiego w Iwoniczu-
Zdroju, oznaczone numerami porządkowymi 2, 28, 30, 42. 

IV.  Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu. 

1. Podstawą polityki czynszowej w gminie jest ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U z 2020 r., poz. 611). 
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2. Polityka czynszowa winna być prowadzona w sposób zapewniający utrzymanie istniejącego zasobu 
mieszkaniowego w odpowiednim stanie technicznym, zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie urządzeń 
i instalacji technicznych. 

3. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej będą środki uzyskane z wpływów czynszowych za 
lokale mieszkalne i użytkowe oraz środków uzyskanych ze sprzedaży lokali. 

4. Wysokość czynszu najmu za lokale mieszkalne będzie ustalał Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój w drodze 
zarządzenia, przy zachowaniu obniżek i podwyżek stawki czynszu ze względu na położenie, wyposażenie 
w urządzenia techniczne oraz instalacje, ich stan techniczny oraz stan techniczny budynku i lokalu. 

5. Wysokość czynszu za lokal mieszkalny stanowi iloczyn jego powierzchni użytkowej i stawki czynszu za 
1m2. 

6. Ustalona przez organ wykonawczy gminy stawka czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu 
podlega podwyższeniu lub obniżeniu przy uwzględnieniu następujących czynników: 

1) stanu technicznego oraz wyposażenia lokalu w urządzenia techniczne i instalacje, 

2) stanu technicznego i wyposażenia budynku w urządzenia techniczne i instalacje, 

3) położenia budynku i lokalu w tym budynku, 

7. Maksymalna stawka czynszu, przy zastosowaniu czynników podwyższających, nie może przekraczać 3% 
wartości odtworzeniowej za 1 m2 powierzchni użytkowej budynku, obowiązującej w okresie poprzedzającym 
datę wprowadzenia stawki czynszu. 

8. Ustalona stawka czynszu za najem lokalu mieszkalnego ulega podwyższeniu o 10% w przypadku 
wystąpienia następujących czynników mających wpływ na podwyższenie standardu lokalu lub budynku, 
w tym: 

1) wyposażenie lokalu w instalację wodno-kanalizacyjną, 

2) wyposażenie lokalu w instalację centralnego ogrzewania, 

3) wyposażenie lokalu w instalację radiowo-telewizyjną lub internetową, 

4) wyposażenie lokalu w łazienkę i WC, 

5) położenia lokalu na drugiej i przedostatniej kondygnacji budynku, 

6) położenia budynku w centrum miasta lub wsi, z dogodnym dostępem do sklepów, budynków służby 
zdrowia, poczty czy przystanku komunikacyjnego. 

9. Ustalona stawka czynszu za najem lokalu mieszkalnego ulega obniżeniu o 10% w przypadku wystąpienia 
następujących czynników mających wpływ na obniżenie standardu lokalu lub budynku, w tym: 

1) brak instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalu, 

2) brak instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku, 

3) brak instalacji centralnego ogrzewania, 

4) brak instalacji radiowo-telewizyjnej lub internetowej oraz brak możliwości montażu anteny w lokalu lub na 
budynku, 

5) brak łazienki i WC w lokalu lub w budynku na tej samej kondygnacji, 

6) położenie lokalu na parterze lub ostatniej kondygnacji bez ocieplonego stropu, 

7) położenia budynku poza centrum miasta lub wsi, z niedogodnym dostępem do sklepów, budynków służby 
zdrowia, poczty czy przystanku komunikacyjnego. 

10. Stawka czynszu za najem lokalu mieszkalnego może ulec podwyższeniu o 25% w lokalach 
zlokalizowanych w budynkach poddanych termomodernizacji, polegającej m.in. na ociepleniu ścian i dachu. 

11. Maksymalna stawka czynszu, przy zastosowaniu czynników podwyższających, nie może przekraczać 
3% wartości odtworzeniowej za 1 m2 powierzchni użytkowej budynku, obowiązującej w okresie 
poprzedzającym datę wprowadzenia stawki czynszu. 
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12. Wysokość czynszu najmu za lokale socjalne nie może być wyższa niż 50% najniższej stawki czynszu 
najmu za lokale mieszkalne przy zachowaniu obniżek i podwyżek stawek czynszu zgodnie z zasadami 
określonymi w ust.8, 9 i 10. 

13. Najemcy, których miesięczny dochód na członka rodziny ulegnie obniżeniu poniżej 75% najniżej 
emerytury w gospodarstwach jednoosobowych i 50% w gospodarstwa wieloosobowych maja prawo ubiegać się 
o obniżenie czynszu najmu. 

14. Kwota obniżki czynszu jest uzależniona od wysokości dochodu gospodarstwa domowego najemcy 
i wynosić: 

1) 50% czynszu najmu, jeżeli dochód gospodarstwa domowego nie przekracza 50% najniżej emerytury 
w gospodarstwie jednoosobowym i 30% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, 

2) 25% czynszu najmu, jeżeli dochód gospodarstwa domowego wynosi od 50% do 75% najniżej emerytury 
w gospodarstwie jednoosobowym i od 30% do 40% najniższej emerytury w gospodarstwie 
wieloosobowym. 

15. Za dochód gospodarstwa domowego uważa się dochód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019, poz. 2133 z późn.zm.) 

V.  Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy 
w kolejnych latach. 

1. Zarządzanie budynkami i lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy prowadzone 
będzie przez Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój, a w stosunku do lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach 
stanowiących współwłasność osób fizycznych i prawnych, do zarządów wspólnot mieszkaniowych. 

2. W okresie 2021-2026 roku nie przewiduje się zmian w zakresie, o którym mowa w ust.1. 

3. Zarząd budynkami mieszkalnymi, w których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, sprawowany będzie 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz.U. z 2020 r., poz. 1910). 

VI.  Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach. 

1. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej będą środki pochodzące z budżetu gminy, pochodzące 
m.in. z wpływów z czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe, środków finansowych pochodzących ze 
sprzedaży lokali mieszkalnych oraz zgromadzonych na wydzielonych kontach wspólnot mieszkaniowych, 
w zakresie utrzymania i remontów nieruchomości wspólnych. 

2. Finansowanie gospodarki mieszkaniowej, w szczególności prac związanych z budową, nadbudową, 
rozbudową, remontami lub zmianą sposobu użytkowania budynku, może być realizowane ze środków 
finansowych pozyskanych z budżetu państwa w ramach uruchomionych programów wsparcia tworzenia lokali 
socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. 

3. Zwiększenie środków finansowych z innych źródeł może nastąpić za zgodą Rady Miejskiej w Iwoniczu-
Zdroju, jedynie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku zniszczenia mieszkania 
w wyniku katastrofy budowlanej, pożaru czy powodzi. 

VII.  Wysokość kosztów w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty 
remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, 
a także koszty inwestycyjne.  

1. Gmina zapewnia utrzymanie swoich zasobów mieszkaniowych oraz uczestniczy w kosztach zarządu 
nieruchomości wspólnych, których jest jednym ze współwłaścicieli. 

2. Wysokość wydatków związanych z eksploatacją lokali mieszkalnych przedstawia się następująco: 

Lp. Wyszczególnienie 2021 
w tyś. zł 

2022 
w tyś. zł 

2023 
w tyś. zł 

2024 
w tyś. zł 

2025 
w tyś. zł 

2026 
w tyś. zł 

1 Koszty administracji i  
bieżącej eksploatacji, w 
tym przeglądy 

 
14,06 

 
14,55 

 
14,98 

 
15,35 

 
15,66 

 
15,94 
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techniczne 
2  Koszty remontów i 

modernizacji 
 

43,00 
 

18,30 
 

13,70 
 

11,5 
 

11,8 
 

11,7 
3 Koszty zarządu 

nieruchomościami 
wspólnymi (fundusz 
administracyjny i 
remontowy): 
–Wspólnota ul. 
Piwarskiego 20 
–Wspólnota ul. Ks. Jana 
Rąba 8 

 
 
 
 
 

12,00 
 

1,05 

 
 
 
 
 

12,20 
 

1,10 

 
 
 
 
 

12,20 
 

1,20 

 
 
 
 
 

12,30 
 

1,20 

 
 
 
 
 

12,35 
 

1,25 

 
 
 
 
 

12,50 
 

1,30 

4 Wydatki inwestycyjne - 
budowa mieszkań, 
zakup kontenerów 
socjalnych 

 
0 

 
50,0 

 
55,0 

 
60,0 

 
0 

 
0 

5 Łączne koszty 
utrzymania zasobów 
mieszkaniowych gminy 
(1+2+3+4) 

 
70,11 

 
96,15 

 
97,08 

 
102,45 

 
41,06 

 
41,44 

VIII.  Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy.  

1. Zamiana lokali mieszkalnych związana z remontem budynku lub lokalu będzie dokonywana na koszt 
wynajmującego, który obowiązany będzie do pokrycia kosztów przeprowadzki do lokalu zamiennego oraz 
przeprowadzki do lokalu mieszkalnego po zakończeniu remontu. 

2. Zamiana lokali nie powinna narażać najemcy na dodatkowe obciążenia z tytułu czynszu najmu. 

3. Remont budynku lub lokalu mieszkalnego nie powinien prowadzić do znacznych utrudnień 
w korzystaniu przez najemcę z zajmowanego lokalu. 

4. Sprzedaż lokali mieszkalnych i przeznaczenie uzyskanych środków na utrzymanie pozostałych zasobów 
mieszkaniowych, pozwoli na poprawę stanu technicznego mieszkań, w szczególności lokali socjalnych. 

5. Zakończenie sprzedaży mieszkań będzie podstawą do przekazania administracji tych lokali właścicielom, 
a tym samym zmniejszenie kosztów ponoszonych przez gminę i przeznaczenie uzyskanych środków na 
remonty i modernizacje zasobów gminnych.
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