
Uchwała Nr VII/43/2007 
Rady Gminy w Polskiej Cerkwi 

z dnia 26 kwietnia 2007r. 
 
 
 

w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy  
Polska Cerekiew na lata 2007-2011 

 
 
      Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 143, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), oraz art.21 ust. 1 ustawy z dnia 21 
czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 i Nr.69 poz. 626 oraz Dz. U. z 2006r. 
Nr.86, poz. 602, Nr.167, poz.1193 i Nr.249 poz.1833)  
 

Rada Gminy w Polskiej Cerekwi uchwala, co następuje: 
 

§1 
 

Uchwala się program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2007-2011,    
w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do uchwały. 
                                                                  

§2 
 

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy określa 
odrębna uchwała Rady Gminy.                                               

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 4 
 

Traci moc uchwała Nr XXVII/217/2002 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29.06.2002r. 
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
gminy Polska Cerekiew na lata 2002-2006. 

§ 5 
 

Uchwała podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 
w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
                                                                                                                              
 
 

Przewodniczący  
Rady    Gminy 

Jerzy Kołeczko  



 
 
          
                                                                                 

Załącznik nr1  
do uchwały Nr VII/43/2007 
Rady Gminy w Polskiej Cerekwi 
z  dnia 26.04.2007r. 

 
 
 
 
 
 

1. Opis stanu istniejącego. 
Mieszkaniowym zasobem Gminy Polska Cerekiew zarządza na podstawie Umowy 

UŜyczenia z dnia 01.07.2004r. Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi. Działalnośc 
ta ma na celu zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej co jest 
zadaniem własnym gminy, nałoŜonym na nią przez ustawę z dnia 21 czerwca 2001r, o 
ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 
2005r Nr 31 poz.266). Mieszkaniowy zasób gminy stanowią budynki wg. poniŜszego 
zestawienia: 
 
Lp. Adres budynku Liczba lokali Powierzchnia [m2 ] 
1. Polska Cerekiew Rynek 6           5        277.00 
2. Polska Cerekiew Rynek 8           7        250.23 
3. Polska Cerekiew Rynek 16           5        290.59 
4. Polska Cerekiew Rynek 1-11          10        602.22 
5. Polska Cerekiew Pocztowa 6           3        157.00 
6. Polska Cerekiew Ligonia 4           3        245.90 
7. Polska Cerekiew Konarskiego 2           1                             45.00 
8. Ligota Mała 2           2        161.00 
9. Ligota Mała 13           8        329.92 
10. CięŜkowice Szkolna 5           4        325.00 
11. CięŜkowice Polna 14           5        215.00 
12. Jaborowice 80           2        124.07 
13. Grzędzin Kościelna 32           1          55.00 
14. Zakrzów Chopina 111           2        134.40 
15. Zakrzów Chopina 75 i 77           2        119.12 
16. Zakrzów Kościelna 2 i 4           9        248.50 
17. Wronin Głubczycka 33           1          78.60  
     Ogółem          70      3658.55 
18. 
19 
20 

Grzędzin Kościelna 34 
Wronin Głubczycka 36 
Polska Cerekiew Kozielska 3 

pustostan 
pustostan 
pustostan 

 

 
Wszystkie zamieszkałe budynki posiadają ksiąŜki obiektów budowlanych w których 
odnotowuje się przeglądy roczne, przeglądy pięcioletnie oraz protokoły z przeglądów 
kominiarskich. 



Lokal socjalny połoŜony jest w: 
CięŜkowice ul. Polna 14 – 1 lokal o powierzchni 18m2 
 
 
 
 

2. Prognoza wielkości zasobów komunalnych. 
 
 

Ze względów ekonomicznych wielkość mieszkaniowego zasobu komunalnego gminy 
Polska Cerekiew w najbliŜszych latach nie ulegnie zmianie na większą skalę. W miarę 
posiadanych środków Zakład Usług Komunalnych będzie zwiększał standard posiadanego 
zasobu m.in. poprzez montaŜ łazienek i wc w mieszkaniach gdzie jest ich brak i gdzie 
pozwala na to sieć kanalizacji sanitarnej. Planowana jest równieŜ adaptacja pomieszczeń 
strychowych na cele mieszkalne w budynku komunalnym w Jaborowicach 80 oraz w 
CięŜkowicach ul. Szkolna 5. 
Nadal czynione będą starania pozyskiwania lokali socjalnych dla osób bezdomnych oraz osób 
po zasądzonej eksmisji.   Do tego celu przeznacza się budynek w Zakrzowie przy ul 
Kościelna 4.  Ze względu na zły stan techniczny konieczne  będzie rozebranie budynku w 
Polskiej Cerekwi przy ul. Pocztowej 6, a zamieszkujących tam lokatorów umieszczenie w 
innych mieszkaniach. Kapitalnego remontu wymagają teŜ budynki, w chwili obecnej 
pustostany w Grzędzinie Kościelna 34, i we Wroninie Głubczycka 36 
 
 

3. Ogólna ocena stanu technicznego zasobów mieszkaniowych: 
 
 
Stopień wyposaŜenia mieszkań w podstawowe instalacje: 
 
 
1. Instalacja wodociągowa-100% 
2. W.C.- 81% 
3. Łazienki- 54% 
4. C.O.- 35% 
 

 
4. Zasady polityki czynszowej. 

 
 

Czynsz mieszkalny ustalony jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 
r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego.  
Podstawowa stawka czynszu wynosi 1.98 zł. Stawka ulega obniŜeniu zgodnie z uchwałą nr 
XVII/145/2001 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 16 luty 2001r. w sprawie określenia 
stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne połoŜone na terenie gminy Polska 
Cerekiew. W kolejnych latach podwyŜki czynszów będą dokonywane tylko w oparciu o 
inflacyjny wzrost stawki odtworzeniowej oraz wzrost stawki czynszu wg. średniorocznego 
wzrostu cen towaru i usług konsumpcyjnych 
 
      5.Analiza potrzeb oraz plan remontów na lata 2007-2011. 



 
Do najpilniejszych remontów na mieniu komunalnym gminy naleŜy zaliczyć remonty 

dachów których stan grozi zalaniem budynku, lub katastrofą budowlaną. W miarę 
posiadanych środków i przy pomocy budŜetu Urzędu Gminy, Zakład Usług Komunalnych 
proponuje realizację tych zadań wg następującego harmonogramu: 
 
 
 
Rok Lokalizacja Zakres remontów Wartość [zł] 

 
2007 

Jaborowice 80 
 

Wymiana pokrycia dachu  
 
 

90000,00 
 
 

 
2008 

Polska Cerekiew 
Rynek 16 
 
CięŜkowice 
Polna 14 

 
Wymiana pokrycia dachu 
 
 
Remont dachu 

 
60000,00 
 
 
20000,00 

 
2009 

 
Zakrzów Kościelna 
4 Chopina 75,77 

 
Wymiana pokrycia dachu 

 
85000,00 

 
2010 

 
Zakrzów Chopina 
111 

 
Wymiana pokrycia dachu 

 
90000,00 

 
2011 

 
Ligota Mała 13 
 
Polska Cerekiew 
Rynek 6 
 

 
Remont dachu 
 
Remont elewacji budynku 

 
30000,00 
 
30000,00 

 
 

W planie nie ujęto robót o małym zakresie takich jak remonty elektryczne, zduńskie, 
ślusarskie i sytuacje awaryjne, które są wykonywane na bieŜąco we wszystkich budynkach 
zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych.  
 

6.Planowana sprzedaŜ lokali w poszczególnych latach. 
 

Brak zainteresowania  kupnem lokali mieszkalnych przez Najemców, powoduje  małe 
działania związane z ich sprzedaŜą. W 2007 r. planuje się sprzedaŜ mieszkania we Wroninie 
ul Głubczycka 36.   
 
      7. Sposób i zasady zarządzania zasobami komunalnymi. 
 

Administratorem budynków komunalnych stanowiących własność Gminy Polska 
Cerekiew jest Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi z siedzibą przy ul. 
Raciborskiej 4. 
Budynki mieszkalne zostały wybudowane z małymi wyjątkami przed 1940 rokiem stąd teŜ 
wymagają duŜych nakładów finansowych , zarówno na remonty bieŜące związane z  



eksploatacją,  jak teŜ naleŜy dąŜyć do ich stopniowej modernizacji . Przejęty przez Gminę 
ciąg budynków w Polskiej Cerekwi ul. Rynek 1-11, wymaga szybkiej rewitalizacji w 
uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. Budynek ten jest mocno zawilgocony wymagać 
więc będzie prac związanych z osuszeniem i drenowaniem piwnic. Konieczne jest takŜe 
podłączenie go do kanalizacji sanitarnej i wyeliminowanie istniejącego szamba. Realizacja 
wszystkich zamierzeń uzaleŜniona będzie od posiadanych środków finansowych. 
 

 
 
 
8. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej. 

 
Źródła finansowania dzieli się w następujący sposób: 
- wpływy z czynszów mieszkalnych 
- wpływy z czynszów za lokale uŜytkowe 
- inne środki z budŜetu gminy 
Polityka czynszowa Gminy powinna zmierzać do takiego kształtowania stawek czynszu w 
latach 2007-2011, które zapewniłyby samowystarczalność gospodarki mieszkaniowej. 
Wpływy z czynszów stopniowo powinny pokrywać nie tylko koszty bieŜącego utrzymania 
budynków, ale zapewnić równieŜ pozyskanie środków na remonty. Dopuszcza się do 
finansowania większych remontów, poprzez udzielanie dotacji przedmiotowej z budŜetu 
gminy. 
 
  
        9. Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 
 
 

NaleŜy prowadzić akcję propagandową mającą na celu uświadomienie lokatorów o 
moŜliwości zamiany mieszkań o duŜym metraŜu na mniejsze, a co z tym związane mniejsze 
płatności czynszów. 
Prowadzić akcję informacyjną o moŜliwości korzystania z dodatków mieszkaniowych i 
pomocy opieki społecznej przy płaceniu czynszu w przypadku trudnej sytuacji finansowej 
rodziny. 
Prowadzić skuteczną egzekucję zadłuŜeń czynszowych wszystkimi moŜliwymi sposobami na 
egzekucji komorniczej kończąc. 
Prowadzić działania mające na celu pilnowanie porządku na klatkach schodowych i otoczeniu 
budynków, celem poprawienia estetyki wokół budynków komunalnych. 
Wymieniać stolarkę budowlaną a takŜe odnawiać i remontować elewacje zewnętrzne 
budynków. 
Kontynuować działania mające na celu przyłączenie budynków do sieci kanalizacji sanitarnej, 
i likwidować istniejące szamba. 
 
 
 
 


