
 

 

Opracowanie Wieloletniego  Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem 

Gminy Gorzowa Wlkp. jest realizacją obowiązku, który nałożyła na samorządy ustawa z dnia 

21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

Kodeksu cywilnego. Program ten stanowi  podstawę realizacji zadania własnego gminy        

w zakresie tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty 

samorządowej Miasta Gorzowa Wlkp. przy wykorzystaniu mieszkaniowego zasobu gminy,     

w tym zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach. 

Informacja dotyczy stopnia realizacji założeń programu, oraz efektów i problemów 

związanych z jego wdrażaniem. Przedłożona informacja umożliwi ocenę założeń 

programowych a także ich ewentualną weryfikację . 

Kluczowym aspektem Programu jest wskazanie optymalnej formuły organizacji 

zarządzania i administrowania komunalnymi nieruchomościami mieszkaniowymi, bowiem          

od jakości usług świadczonych przez zarządcę nieruchomości zależy racjonalizacja kosztów 

utrzymania zasobu, a co za tym idzie komfort zamieszkiwania. Nie ulega wątpliwości,                

że realizacja celów Programu uzależniona jest w dużej mierze od możliwości finansowych         

a rozwój budownictwa komunalnego nie jest podstawowym elementem gospodarczym 

rozwoju Miasta, ale jego istotnym uzupełnieniem.       

 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gorzowa Wlkp. 

obejmuje w szczególności: 

1. prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego 

gminy. 

2. analizę potrzeb oraz planów remontów i modernizacji wynikających ze stanu 

technicznego budynków i lokali. 

3. zasady polityki czynszowej. 

4. sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w tym zakresie. 

5. żródła finansowania gospodarki mieszkaniowej. 

6. planowana sprzedaż lokali.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Informacja o realizacji w 2012 roku Wieloletniego P rogramu 

Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy -  

 Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2012 – 2016 przyj ętego 

uchwał ą Nr XXVIII/274/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.                                            

z dnia 28 marca 2012 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Spraw Społecznych 

sierpie ń 2013r. 



 

1 
 

 
Prognoza dotycz ąca wielko ści oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego 
gminy, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe l okale mieszkalne. 

 
1. Mając na uwadze obowiązki gminy wynikające z obowiązujących przepisów prawa,                    

za uzasadnione uznaje się kontynuowanie działań zmierzających do tworzenia warunków                      

do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej, dlatego też zakłada 

się, że w okresie objętym wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Miasto Gorzów Wlkp. - w miarę pozyskiwania dodatkowych środków finansowych - 

następować będą zmiany w liczbie lokali tworzących ten zasób. 

2. Gmina Miasto Gorzowa Wlkp. utrzymuje swój zasób mieszkaniowy na takim poziomie, aby 

umożliwiał tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty 

samorządowej, przeznaczając lokale mieszkalne lub socjalne dla osób ubiegających się o najem 

lokalu z zasobu gminy, które spełniają kryteria określone w uchwale dotyczącej zasad 

gospodarowania tym zasobem, oczekują na najem lokalu w oparciu o prawomocny wyrok sądu      

lub nabyły uprawnienie do otrzymania lokalu zamiennego w oparciu o odrębne przepisy. 

3. Z uwagi na wzrastającą liczbę osób oczekujących pomocy gminy poprzez oddanie w najem 

lokalu mieszkalnego, mając jednocześnie na uwadze ograniczone możliwości finansowe gminy dla 

realizacji nowego budownictwa mieszkaniowego, przyjmuje się zasadę, iż w pierwszej kolejności 

realizowane są zadania wynikające dla gminy wprost z ustawy o ochronie praw lokatorów 

mieszkaniowym zasobie gminy  i o zmianie kodeksu cywilnego, dotyczące zapewnienia lokali 

socjalnych i lokali zamiennych. 

4. Obecną wielkość i prognozę zasobu mieszkaniowego Gminy Miasto Gorzowa Wlkp.  

     na lat 2012 – 2016 przedstawia tabela nr 1. 

Wielko ść i prognoza zasobu mieszkaniowego Gminy  na lata  2 012 – 2016 

Tabela nr 1 

Opis pozycji 2011 r. 2012 Prognoza na lata 2012 - 2016 
2013 2014 2015 2016 

Ilość budynków administrowanych 
i  zarządzanych przez gmin ę 1 116 1 101 1 114 1 112 1 109 1 104 

w tym: budynki  100% Gminy 179 172 172 170 165 159 

Ilość lokali mieszkalnych gminy 6 099 6 053 5 872 5 797 5 727 5 624 

w tym: ilość  lokali mieszkalnych                
w budynkach 100% gminy 1279 1246 1 082 1 007 937 834 

Powierzchnia lokali mieszkalnych 
gminy 296 246 293 940 286 003 281 932 278 117 273 410 

w tym: pow.  lokali mieszkalnych                
w budynkach 100% gminy 56 598 54 979 50 816 50 003 49 210 47 960 

Powierzchnia lokali u żytkowych 
gminy  75 576 85 479 75 250 74 915 74 555 74 300 

Powierzchnia gara ży 6 249 5 690 5775 5 500 5 345 5 275 

Powierzchnia  pom. 
gospodarczych  6675 5 625 6 350 6 175 6 005 5 850 

Powierzchnia lokali 
nieoczynszowanych  1 530 1 607 1 450 1 400 1 350 1 350 
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Na dzień 31.12.2012 r. zasób budynków zarządzanych  i administrowanych przez Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej  w Gorzowie Wlkp. kształtuje się następująco: 

• ZGM zarządza 257 budynkami, które stanowią własność 100% gminy  o łącznej pow. 118 136 
m², w tym: 

      • 172 budynkami mieszkalnymi o pow. 57 296 m², 
      • 85 budynkami niemieszkalnymi  o pow. 60 840 m², w tym jest administrowana hala targowa  
        o pow.2 906 m² z placem o pow. 2 380 m² – Targowa 11A.  
• ZGM zarządza 932 budynkami Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy  o łącznej pow.              

530 114 m²,  w tym:  
      • 929  budynkami  mieszkalnymi o pow. 527 189 m²,  
      •    3 budynkami niemieszkalnymi o pow. 2 925 m². 

• ZGM reprezentuje Gminę w 60 budynkach będących w obcym zarz ądzie o łącznej pow. 
lokali 14 022 m². 

• ZGM zarządza 48 budynkami Wspólnot Mieszkaniowych bez udziału Gminy (forma 
zlecona) o łącznej pow. 19 089 m²,  w tym:  

•  47 budynkami mieszkalnymi  bez udziału Gminy o pow. 18 150m²,  
     •    1 budynkiem  niemieszkalnym  bez udziału Gminy o pow. 939 m². 

Ocena aktualnego stanu technicznego zasobu mieszkan iowego. 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. zarządza i administruje łącznie 1 148  
budynkami mieszkalnymi.  
 Stan techniczny budynków jest pochodną wielu czynników i od wielu dziesięcioleci  w dominującym 
stopniu zdeterminowany jest przez możliwości budżetowe Miasta oraz wspólnot mieszkaniowych,             
w których większość właścicieli kupiła lokale na preferencyjnych zasadach i nie jest w stanie  
pokrywać pełnych kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości oraz kosztów utrzymania 
swojego lokalu. 
 Osobny i poważny problem stanowi niedostosowanie starych budynków do współczesnych 
wymogów użytkowych.  

 W  kategoriach technicznych wyznacznikami stanu budynku są: 
1) wiek, 
2) warunki eksploatacji i  wyposażenie budynków. 
 

ad. 1) wiek budynków 

 
Struktura wiekowa budynków mieszkalnych uj ętych w ewidencji  ZGM . Stan na dzie ń                            

31.12.2012 r. 

                                                                                                 Tabela nr 2 

Rok budowy 

Liczba budynków 
mieszkalnych 

ujętych  
w ewidencji ZGM 

Udział w cało ści             
budynków                 

mieszkalnych  

Ilość mieszka ń 
komunalnych 

1882 – 1945 874 79,38% 3 995 

1946 – 1965 142 12,90% 751 

1966 - 85 7,72% 1 078 

Razem 1 101 100,00% 5 824 

 



 

3 
 

 Z przedstawionej powyżej tabeli wynika, że ponad 79% budynków w zasobie administrowanym 
przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zostało wybudowanych przed 1945 r., z czego większość 
nawet przed 1914 r.            
     Są to w dużej liczbie obiekty znacznie zużyte, w wieku zbliżonym do okresu ich statystycznej 
trwałości, o dużym nasileniu defektów. Struktura wiekowa budynków ma duży wpływ na ponoszone 
koszty remontów i eksploatacji oraz potrzeby w tym zakresie. Najmniej budynków w zasobie 
administrowanym przez ZGM to budynki wybudowane po 1966 r.  – niewiele ponad 7 %.  

 

Struktura wiekowa budynków mieszkalnych uj ętych w ewidencji ZGM przedstawiona                   
w % wg stanu na dzie ń 31.12.2012 r. 

 

1882 -1945

79,38%

1946 - 1965

12,90%

1966 -

7,72%

 
 
 
 
 

Struktura Budynków Komunalnych przedstawiona w % wg  stanu na dzie ń 

31.12.2012r. 
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ad. 2)  warunki eksploatacji i wyposa żenie budynków.      

 Zdecydowana większość budynków wymaga remontów i modernizacji, ze względu na ich 

wiek, ogólny stan techniczny i konieczność dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów 

techniczno – budowlanych. Standard wyposażenia większości budynków komunalnych                            

i wspólnotowych znacznie uległ poprawie, mimo to jeszcze odbiega od wymogów. 

  W celu poprawy stanu technicznego budynków mieszkalnych gwarantującym zadawalający 

poziom techniczny, ZGM przy współudziale Wspólnot podjął działania  w zakresie podniesienia 

standardu budynków, tj.: wymiany pokrycia dachowego, przedsięwzięcia remontowe (audyt 

remontowy), zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną poprzez ograniczanie strat ciepła 

(termomodernizacja i ocieplenia budynków), podłączenia instalacji kanalizacyjnej do sieci miejskiej, 

wymiany instalacji wodociągowej, gazowej i elektrycznej, wymianę źródła ciepła i montażem 

instalacji centralnego ogrzewania (włączenia do miejskiej sieci c.o.), schludne i estetyczne klatki 

schodowe oraz sprawną stolarką okienną i drzwiową.  

�        Pokrycia dachowe 

 Budynki mieszkalne wybudowane przed wojną oraz w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku 

posiadają pokrycie dachowe ceramiczne i papowe. Z przeprowadzonych przeglądów stanu 

technicznego pokryć dachowych budynków mieszkalnych zarządzanych i administrowanych przez 

ZGM wynika, że około 57% budynków wymaga wykonania naprawy lub wymiany pokrycia 

dachowego na skutek wieloletniej eksploatacji, braku odpowiedniej konserwacji oraz degradacji 

spowodowanej zmiennymi warunkami atmosferycznymi.  

 

 

Zestawienie ilo ści budynków mieszkalnych administrowanych i zarz ądzanych przez                                     
ZGM wg rodzaju pokrycia dachowego  

Tabela nr 3 

Budynki mieszkalne 
administrowane                                        

i zarządzane przez ZGM 

Rodzaj  pokrycia dachowego 

Ceramiczne  Papowe 
     Inne                              
(blacho – 
dachówka, itp.) 

Mieszane  
(ceramiczne -
papowe-inne) 

Ogółem: 709 333 38 68 

w tym: 100% Gmina 110 52 7 3 

wspólnotowe 599 281 31 65 

Udział w cało ści             
budynków  

61,76% 29,01% 3,31% 5,92% 

Z przedstawionej powyżej tabeli wynika, że ponad 61 % budynków w zasobie administrowanym przez Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej posiada pokrycie dachowe ceramiczne, z czego większość nawet przed 1945 r. 
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Zestawienie wykonywanych prac dekarskich w latach 2 009 – 2012 
Tabela nr 4 

                                                                    Lata 

Wyszczególnienie 

2009 2010 2011 
 

2012 

Ilość wykonanej wymiany pokrycia dachowego 
[szt.]  

35 47 106 88 

w tym: 
w budynkach mieszkalnych 100% Gmina 3 2 5 9 

w budynkach mieszkalnych wspólnotowych 32 45 101 79 

Koszty  wykonania  [zł]  1 077 856 1 903 845 4 710 685   

 

3 284 312 

w tym: 

Gminy 124 233 5 296 230 802   320 727 

udział gminy we wspólnocie 445 885 812 568 2 298 232   982 349 

Właścicieli 507 738 1 085 981 2 181 651   1 981 236 

Koszty te zostały pokryte ze środków własnych oraz środków z funduszu remontowego we Wspólnotach 
Mieszkaniowych oraz kredytu remontowego. 

� Termomodernizacja 

 Większość zasobów mieszkaniowych w  kraju i w naszym mieście znajduje się w budynkach 
wymagających przeprowadzenia termomodernizacji. Ponad 79% budynków pochodzi sprzed 1945 
roku. Największy przyrost zasobów nastąpił w latach 60 i 70 ubiegłego stulecia, kiedy to 
budownictwo wielorodzinne przeżywało relatywny rozkwit, a energia zużywana do ogrzewania 
budynków była tania i nie przywiązywano specjalnej uwagi do parametrów ochrony cieplnej 
przegród, ani do jakości wykonania izolacji termicznej, czy też do walorów termicznych materiałów 
stosowanych do budowy.  

  Obecnie, w dobie drogiej i ciągle drożejącej energii oraz bezwzględnej konieczności 
ekologicznego korzystania ze środowiska, zachodzi potrzeba termomodernizacji i rewitalizacji 
budynków, bowiem są one często niedogrzane, a ich ogrzewanie jest bardziej kosztowne. 

 Termomodernizacja, – przedsięwzięcie mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia 
energii cieplnej w danym obiekcie budowlanym, to kompleksowe poprawianie sprawności 
energetycznej elementów budynku, zarówno poprzez ocieplenie przegród zewnętrznych (ścian 
i stropów, dachów) jak i poprzez wymianę źródeł ciepła i instalacji grzewczych. Prowadzenie 
działań kompleksowych jest najwłaściwszym - termomodernizacja powinna obejmować wszystkie 
kategorie strat cieplnych budynku.  

   Termomodernizacja jest dość kosztowna, a decyzja o jej przeprowadzeniu powinna wynikać              
z analizy ekonomicznej. Dobrze jest wprowadzić niezbędne zmiany w taki sposób, by związane 
z tym koszty były pokrywane z uzyskanych oszczędności. Za możliwe i realne uznaje się średnie 
obniżenie zużycia energii o 35 - 40% w stosunku do stanu aktualnego.  

 Zakres termomodernizacji, podobnie jak jej parametry techniczne i ekonomiczne, określane są 
poprzez przeprowadzenie audytu energetycznego, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.           
o wspieraniu termomodernizacji i remontów z późniejszymi zmianami (Dz. U Nr 223/2008; 
157/2009;76/2010).Termomodernizacja może być wspierana uzyskaniem premii 
termomodernizacyjnej. Spłaty rat kredytowych mają mieć pokrycie w kwocie oszczędności 
powstałych w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Kredytem na 
modernizację można finansować do 100 % inwestycji, a bezzwrotna premia wynosi 16 % wartości 
kredytu.  

  Warunkiem uzyskania tak preferencyjnego kredytu jest przedstawienie audytu 
energetycznego, celem którego jest zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, 
organizacyjnych i formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności. Audyt energetyczny obejmuje 
także doradztwo w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji mających na celu racjonalizację 
zużycia energii 
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Zestawienie wykonanych prac termomodernizacyjnych 

(AUDYT ENERGETYCZNY+PROJEKT+REMONT) w latach 2009 -  2012 
 Tabela nr 5 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2009 2010 2011 
 

2012 
Ilość budynków [szt.]  44 70 70 40 

Koszty  wykonania [zł] 3 040 923 
 

5 036 159 5 138 545 4 650 395 

Udział gminy w kosztach [zł] 1 365 250    2 532 882 2 270 155 2 039 835 

Koszty te zostały pokryte ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym we Wspólnotach 
Mieszkaniowych oraz z kredytu termomodernizacyjnego. 

 

� Ocieplenie ścian budynków jako element termomodernizacji 

Wiele budynków wybudowanych przed wojną oraz w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku, ma 
ściany o współczynniku przenikania ciepła nawet 5-krotnie gorszym od obecnie wymaganego 
przez co nie spełnia nowoczesnych norm, narażając użytkowników na ogromne wydatki związane 
z kosztami ogrzewania.  

   Dzięki nowoczesnym technologiom i materiałom budowlanym można ocieplić ściany 
zewnętrzne, aby stare budynki stały się bardziej energooszczędne. Warto  zainwestować w 
docieplenie w takich przypadkach gdzie zdecydowanie zachodzi uzasadnienie ekonomiczne. 
Wtedy koszty poniesione na inwestycję dosyć szybko się zwrócą.              

 W niektórych przypadkach trzeba dobrze przemyśleć decyzję, gdyż spore nakłady finansowe 
mogą przełożyć się na stosunkowo niewielkie oszczędności.   

Na podkreślenie zasługują istotne korzyści, które uzyskujemy po ociepleniu ścian 
zewnętrznych.   Dzięki ociepleniu nie tylko zmniejszą się  rachunki za ogrzewanie ale także prace 
te korzystnie wpływają na trwałość ścian,  estetykę elewacji a także na wartość rynkową budynku. 
Ekologów ucieszy natomiast fakt iż zużywając mniej energii do ogrzania domu będziemy mniej 
zanieczyszczać atmosferę. 

 
Zestawienie wykonywanych prac ocieplenia ścian 

(AUDYT + PROJEKT+ REMONT) w latach 2009 – 2012 
Tabela nr 6 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2009 2010 2011 
 

2012 

Ilość budynków ocieplonych [szt.] 25 32 40 
 

21 

w tym: 
w budynkach mieszkalnych  100% Gmina 18 8 10 

 

1 

w bud.  mieszkalnych  wspólnotowych  7 24 31 
 

20 

Koszty  wykonania [zł] 894 915 1 263 109 1 836 488 
 

1 364 951 

Udział gminy w kosztach [zł] 799 425 888 157 1  167 035 
 

682 259 

Koszty te zostały pokryte ze  środków własnych oraz środków z funduszu remontowego we Wspólnotach 
Mieszkaniowych oraz z kredytu inwestycyjnego. 

 

� Instalacje  odprowadzaj ące  ścieki. 

  12 budynków mieszkalnych nie ma podłączenia do kanalizacji miejskiej, a ścieki odprowadzane 
są do zbiorników na ścieki – szamba.  
 Wszystkie zarządzane budynki mieszkalne wyposażone są w przyłącza kanalizacji sanitarnej 
odprowadzające ścieki do sieci kanalizacji miejskiej bądź do zbiorników bezodpływowych (szamba). 
Stan przyłączy i wewnętrznych instalacji jest również zróżnicowany, ale najczęściej są to elementy 
znacznie wyeksploatowanie. Kanalizacja sanitarna nie występuje na niektórych osiedlach 
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peryferyjnych, gdzie ponoszone są z tego powodu duże koszty eksploatacyjne (wywóz 
nieczystości), a także związane z utrzymaniem zbiorników i ich konserwacją (likwidacja 
nieszczelności).                     
 Ilość budynków mieszkalnych podłączonych do kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki 
do sieci miejskiej ma tendencję spadkową z powodu sukcesywnych rozbiórek budynków z zasobu 
gminnego.  
 

Wykaz adresowy budynków, które nie maj ą podł ączenia do kanalizacji miejskiej 
Tabela nr 7 

L.p. Adres nieruchomości Rodzaj  
Ilość lokali mieszkalnych 

Czy są warunki techniczne 
Właścicieli Gminy 

1. 9-go Maja 24 Gmina x 1 możliwość budowy kanalizacji w 
2013r. za środków UM 

2. Energetyków 1,2 Gmina x 12 bud. przepompowni – brak 
ekonom. uzasadnienia 

3. Kostrzyńska 87e WM 4 1 bud. przepompowni – brak 
ekonom. uzasadnienia 

4.    Siedlicka 8 WM 1 6 (2 socjalne) istnieje możliwość podłączenia – 
brak ekonom. uzasadnienia 

5. Sulęcińska 68 Gmina x 1 istnieje możliwość podłączenia – 
brak ekonom. uzasadnienia 

6. Wał Okrężny 26 Gmina x 1 nie ma możliwości technicznych 

7.   Warszawska 134 WM 4  budowa przepompowni – decyzja 
należy do WM 

8. Warszawska  247 Gmina x 1 położenie na obrzeżach Miasta 

9. Wylotowa 1 WM 1 3 (1 socjalny) wspólnota nie podjęła decyzja o 
przyłączeniu 

10. Zielona 106 Gmina x 1 nie ma możliwości technicznych 

11. Żwirowa 9a WM 7 4 
Wykonanie kanalizacji 
przewidziane przez UM na lata 
2011-2013 

12.  Zieleniecka13  WM 3 1 wspólnota nie podjęła uchwały 

RAZEM:  30 32  

 

� Instalacje  wodna. 

 Wszystkie budynki w zasobie administrowanym i zarządzanym przez ZGM posiadają instalacje 
wodne zasilane z miejskiej sieci wodociągowej. Instalacje wodociągowe w starszych budynkach są 
prowadzone często w pomieszczeniach, przestrzeniach, nieogrzewanych klatkach schodowych, 
przy nieszczelnych oknach -  wykonane są z rur ze stali ocynkowanej. Powoduje to dość liczne 
problemy eksploatacyjne zimą – z powodu ich zamarzania i w następstwie pęknięcia przewodów, 
zalewania pomieszczeń i przerwy  w dostawie wody.  
 ZGM ustawicznie prowadzi działania zmierzające do „ocieplenia” takich instalacji, w postaci  
owijania rur otuliną sanitarną , ocieplania styropianem, zamykania okien w pomieszczeniach. Mimo 
tego zdarzają się przypadki zamarzania rur podczas silnych mrozów, zwłaszcza w lokalach nie 
użytkowanych i nieogrzewanych zimą. Instalacje te w większości budynków są  w znacznym 
stopniu wyeksploatowane. Powszechnym jest zmniejszanie się przekroju czynnego przewodów 
(zakamienianie i korozja rur) obniżająca wartości przepływu. 
 Możliwości finansowe pozwalają na wykonywanie głównie  drobnych naprawy i konserwacji. 
 Z uwagi na fakt, że awaryjność instalacji wodnych nie stanowi zagrożenia dla zdrowia                  
i życia ludzkiego nieliczne są sytuacje wymiany całej instalacji wodociągowej. Większość 
robót wykonywana jest dopiero w ramach usuwania awarii. 
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Zestawienie wykonanej wymiany instalacji wodoci ągowej i kanalizacji sanitarnej                          
w budynkach mieszkalnych 100% gminy i wspólnotowych  w latach 2009 – 2012 

            Tabela nr 8 

                                      Lata 

Wyszczególnienie 
2009 2010 2011 2012 

Ilość  wykonanej wymiany  i podł ączeń 
instalacji [szt.]  10 42 63 54 

w tym: 

w budynkach mieszkalnych                 
100% Gmina 3 3 X 1 

w budynkach mieszkalnych 
wspólnotowych 7 39 63 53 

Koszty  wykonania  [zł]  61 387 210 221 400 808 358 000 

w tym: 

gminy 22 564 26 835 X 3 215 

udział gminy we wspólnocie 20 437 88 385 186 308 160 937 

właścicieli 18 386 95 001 214 500 193 848 

Koszty te zostały pokryte ze  środków własnych oraz środków z funduszu remontowego we Wspólnotach 
Mieszkaniowych oraz z kredytu inwestycyjnego.  

 

� Instalacje  gazowa 
Z ogólnej liczby 1148 budynków mieszkalnych zarządzanych i administrowanych przez ZGM  -  1 129 
budynki mieszkalne są wyposażone w instalację gazową (158 to budynki 100% Gminy, a 971 - to 
budynki mieszkalne Wspólnot Mieszkaniowych). 16 budynków nie ma instalacji gazowej  . 

 
Wykaz budynków, które nie posiadaj ą instalacji gazowej 

           Tabela nr 9 

L.p. Adres nieruchomości Rodzaj Ilość lokali mieszkalnych Czy są warunki techniczne 
Właścicieli Gminy 

1. Wał Okrężny 26 Gmina x 1 budynek przygotowany do 
rozbiórki 

2. Wylotowa 1 WM 1 3 wspólnota nie podjęła uchwały 

3. Siedlicka 8 WM 1 6 (2 socjalne) wspólnota nie podjęła uchwały 

4. Sulęcińska 68 Gmina x 1 brak ekonom. uzasadnienia 

5. Zielna 106 Gmina x 1 nie ma możliwości technicznych 

6. Koniawska 10 Gmina x 3 budynek przygotowany do 
rozbiórki 

7. Koniawska 16 Gmina x 2 budynek przygotowany do 
rozbiórki 

8. Koniawska 35B Gmina x 3 brak przyłącza – brak 
możliwości technicznych 

9. Koniawska 36 Gmina x 2 (2 socjalne) wspólnota nie podjęła uchwały 

10. Spokojna 17 Gmina x 1 brak ekonom. Uzasadnienia – 
budowa przyłącza 

11. Zieleniecka 13 WM 3 1 wspólnota nie podjęła uchwały 

12. Warszawska  247 Gmina x 1 Położenie na obrzeżach Miasta 

13. 9-go Maja 24 Gmina x 1 brak ekonom. Uzasadnienia – 
budowa przyłącza 

14. Kostrzyńska 12b WM 2 1 wspólnota nie podjęła uchwały 

15. Kostrzyńska 87e WM 4 1 brak gazu z sieci miejskiej do 
budynku doprowadzony gaz z 
butli 

16. Myśliborska 23 
 

Gmina x 20 brak ekonomicznych 
uzasadnień 

RAZEM: 11             48 

 
Budynki bez instalacji gazowej to budynki zakwalifikowane do rozbiórki bądź położone na obrzeżach 

miasta . W tych przypadkach brak jest możliwości technicznych albo ekonomicznego uzasadnienia dla jej 
wykonania. Część budynków Wspólnot Mieszkaniowych posiada jeszcze instalacje gazowe wykonane                 
w niedopuszczalnej aktualnie technologii ( rury skręcane ,uszczelniane konopiami, ocynkowane ze szwem).  
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Sam fakt, że instalacja gazowa wykonana jest w obecnie niedopuszczonej technologii nie oznacza,               
że musi być ona natychmiast wyłączona. Miernikiem możliwości jej bezpiecznego eksploatowania jest 
pozytywny wynik kontroli określający szczelność. 

 
Zestawienie wykonanych projektów technicznych i  wy miany instalacji  gazowych                        

w budynkach mieszkalnych 100% gminy i wspólnotowych  w latach 2009 – 2012  

Tabela nr 10 
                                                                              Lata 

Wyszczególnienie 
2009 2010 2011 2012 

Ilość  wykonanej wymiany instalacji gazowej 
[szt.]  

57 37 36 25 

w tym: 

w budynkach mieszkalnych  100% 
Gmina 

10 2 7 0 

w budynkach mieszkalnych 
wspólnotowych 

47 35 29 25 

Koszty  wykonania  [zł]  861 190 517 236 421 147 386 296  

w tym: 

gminy 171 572 12 275 10 908 14 885 

udział gminy we wspólnocie 475 319 264 978 225 708 201 451,86 

właścicieli 214 299 239 983 184 531 183 780,94 

Koszty te zostały pokryte ze środków własnych oraz środków z funduszu remontowego we Wspólnotach 
Mieszkaniowych oraz z kredytu inwestycyjnego.   

� Likwidacja term gazowych w budynkach mieszkalnych 

Coraz większą popularność zyskuje podgrzewanie wody ciepłem systemowym, które stanowi 
poważną alternatywę dla indywidualnych podgrzewaczy gazowych i elektrycznych. W dzisiejszym 
nowoczesnym budownictwie oczywistym rozwiązaniem jest korzystanie z usługi „2 w 1”, czyli 
jednoczesnej dostawy ciepła na cele ogrzewania i podgrzania wody. Wiele wspólnot podejmuje 
decyzje inwestycyjne, mające na celu polepszenie jakości ich usług oraz zmniejszenie kosztów, 
zwłaszcza energii i ciepła, które stanowią poważną pozycję w wydatkach mieszkańców. 
Podejmowane działania przejawiają się między innymi w zmianie sposobu podgrzewania wody 
użytkowej. Wspólnoty mieszkaniowe decydują się na podgrzewanie wody Ciepłem Systemowym, 
gdyż jest to rozwiązanie zapewniające zarówno bezpieczeństwo, jak i niższe - w porównaniu              
do podgrzewaczy gazowych czy elektrycznych - koszty utrzymania mieszkań. 

W wielu przypadkach w budynkach wykorzystywane są do podgrzewania wody termy gazowe, 
które częstokroć nie były wymieniane od czasu ich zainstalowania. Wymagają one więc ciągłej 
kontroli oraz konserwacji, której zaniedbywanie może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia            
i życia użytkowników.  

Jednak likwidacja term gazowych może wpłynąć korzystnie nie tylko na  bezpieczeństwo, ale 
również koszty ogrzewania całego mieszkania. Wynika to z faktu, iż użytkownicy term gazowych 
muszą zachować wysoką sprawność wentylacyjną mieszkań, a więc w domu musi odbywać się 
ciągła cyrkulacja powietrza, co podnosi koszty ogrzewania. Ponadto użytkownicy gazowych 
podgrzewaczy wody najczęściej są zmuszeni wymieniać je na własny koszt lub opłacać 
modernizację kominów i regularne kontrole ich stanu technicznego. Skutecznym sposobem na 
uniknięcie tych kłopotów oraz ograniczenie kosztów jest zastosowanie Ciepła Systemowego. 
Warto podkreślić, że dostosowanie istniejącej instalacji wewnętrznej budynku do systemowego 
podgrzewu wody użytkowej, nie jest aż tak kosztowne. 

Wzrost zainteresowania inwestycją związaną z modernizacją instalacji do systemowego 
podgrzewu wody użytkowej jest odczuwalny od przynajmniej trzech lat, jak np. w Gorzowie Wlkp. , 
gdzie proces rezygnacji  z różnych metod podgrzewania wody na rzecz Ciepła Systemowego 
nabrał w ostatnich latach dynamiki  i dotyczy głównie starszych zasobów mieszkaniowych.              
Tym sposobem w Gorzowie Wlkp. w okresie od 2008 do 2012 roku liczba mieszkań korzystających 
z Ciepła Systemowego wzrosła o ponad 700. 
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Zaufanie to potwierdza, że metoda spełnia wszystkie wymagane kryteria bezpieczeństwa                 
i znacznie podnosi komfort cieplny mieszkańców i zarządzających nieruchomościami. Jest też 
konkurencyjna cenowo, a w perspektywie kilku lat niesie ze sobą najniższe ryzyko wzrostu cen.  

� Instalacja elektryczna 

 Stan instalacji - zarówno przyłączy napowietrznych oraz instalacji wewnętrznej - 
spowodowany jest znacznym wyeksploatowaniem oraz wzrastającym ustawicznie 
zapotrzebowaniem energetycznym (dodatkowe urządzenia elektryczne w mieszkaniach) znacznie 
przekraczającym stan z czasów ich realizacji. Tym niemniej instalacje te są konserwowane                    
i poddawane obowiązującym kontrolom okresowym oraz sukcesywnie wymieniane w częściach 
wspólnych budynków.                  
 Z przeprowadzonych kontroli, 49,05% budynków mieszkalnych wymaga konieczność wymiany 
instalacji elektrycznej na klatce schodowej. 

 

Zestawienie wykonanej wymiany instalacji elektryczn ej na klatkach schodowych  
w budynkach mieszkalnych  100% gminy i wspólnotowyc h oraz w lokalach komunalnych            

w latach 2009 – 2012  
           Tabela nr 11 

 
                                                      Lata 

Wyszczególnienie 
2009 2010 2011 2012 

Ilość  wykonanej wymiany instalacji 
elektrycznej [szt.]  26 17 36 73 

w tym: 

w budynkach mieszkalnych                 
100% Gmina 

1 1 X 9 

w budynkach mieszkalnych 
wspólnotowych 

25 16 36 64 

Koszty  wykonania  [zł]  225 050 157 870 337 658 436 660 

w tym: 

Gminy 12 020 10 647 X 94 451 

udział gminy we wspólnocie 122 029 48 123 188 871 172 057 

Właścicieli 91 001 99 099 148 787 170 152 

 

� Instalacja centralnego ogrzewania 

   Od 2007 r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w porozumieniu z PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Elektrociepłownia Gorzów Wlkp. kontynuuje plan 
włączenia do miejskiej sieci centralnego ogrzewania wybranych budynków komunalnych                         
i wspólnotowych. W 2012 r. włączono do sieci miejskiej 1 budynek wspólnotowy przy                       
ul. Hawelańskiej  11, oraz wykonano projekty techniczne przyłącza c.o. i c.w.u. dla budynków 
wspólnotowych ul. Pionierów 6-7, ul. Słoneczna 85 i Pl. Słoneczny 10, które zostaną podłączone do 
miejskiej sieci centralnego ogrzewania w 2013 r. Na dzień 31.12.2012 r. 265 budynków posiada 
centralne ogrzewanie, co stanowi 23,08% wszystkich budynków administrowanych                          
i zarządzanych przez ZGM. 
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Zestawienie ilo ści lokali mieszkalnych wyposa żonych w źródła ciepła w budynkach 
administrowanych i zarz ądzanych przez ZGM  – na dzie ń 31.12.2012 r. 

          Tabela nr 12 

                                            Lata 

Rodzaje źródła ciepła 

Stan na dzie ń 
31.12.2012 r. 

Centralne ogrzewanie (PGE i lokalne) 4 070 

w tym: lokale komunalne 1 951 

Ogrzewanie eta żowe (w ęglowe, elektryczne i gazowe)   1 520 

w tym: lokale komunalne 1 057 

Piece kaflowe 5 476 

w tym: lokale komunalne 3 046 

RAZEM:  11 066 

 
5 590 lokali wyposażonych jest w instalację centralnego ogrzewania (w tym: 1 520 lokali 

posiada instalację ogrzewania etażowe), co stanowi 50,52% wszystkich lokali usytuowanych            
w budynkach przez nas administrowanych i zarządzanych. Większość mieszkań jest ogrzewana 
piecami kaflowymi. Istniejące instalacje centralnego ogrzewania mają wiek przynajmniej 30 lat              
i więcej, i są z tego powodu w znacznym stopniu wyeksploatowane. Rozwiązania techniczne                
i materiały, z których zostały wykonane (grzejniki panelowe, rury stalowe) stwarzają wiele 
problemów eksploatacyjnych, w  tym  znaczących kosztów usuwania awarii CO.  

Na dzień 31.12.2012 r., 440 szt. pieców kaflowych pozostało do realizacji w zakresie 
pobudowania bądź przestawienia w lokalach komunalnych na skutek wieloletniej eksploatacji.              
Z powodu ograniczonych środków własnych czasookres realizacji utrzymuje się na tym samym 
poziomie co w latach poprzednich.  

 

Zestawienie wykonania oraz czas oczekiwania pobudow ania lub przestawienia pieców 
kaflowych  w  latach 2009 – 2012 

            Tabela nr 13 

                                        Lata 

Wyszczególnienie 
2009 2010 2011 2012 

Ilość pobudowanych lub 
przestawionych pieców [szt.]  220 102 159 154 

Koszty  wykonania [zł] 776 960 399 517 523 166 460 195 

Okres oczekiwania 3 – 9 m-cy do 2 lat do 2 lat do 2 lat 

 

�        Klatki schodowe 

Większość budynków mieszkalnych w naszym mieście będących  w administrowaniu                        
i zarządzaniu przez ZGM, wymaga przeprowadzenia remontów klatek schodowych. W  niewielu 
budynkach mieszkalnych zostały przeprowadzone prace na klatkach schodowych min. w zakresie: 
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany posadzki, odnowienie malatury, schodów drewnianych, 
poręczy oraz wymiany instalacji elektrycznej. Z zestawienia poniżej wynika, że następuje powolna 
tendencja wzrostowa tzn. że Wspólnotom Mieszkaniowym zaczyna zależeć, na tym w jakich 
warunkach mieszkają. 
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Zestawienie wykonanych remontów klatek schodowych w  latach 2009 – 2012  

            Tabela nr 14 

                                                      Lata 

Wyszczególnienie 
2009 2010 2011 2012 

Ilość  wykonanych remontów klatek 
schodowych [szt.]  

16 19 17 26 

w tym: 

w budynkach mieszkalnych                 
100% Gmina 3 2 1 1 

w budynkach mieszkalnych 
wspólnotowych 13 17 16 25 

Koszty  wykonania  [zł]  251 553 329 589 340 949 509 691 

w tym: 

gminy 43 846 45 779 28 638 37 331 

udział gminy we wspólnocie 131 630 156 189 183 761 251 483 

właścicieli 76 077 127 618 128 550 230 877 

Koszty te zostały pokryte ze środków własnych oraz środków z funduszu remontowego we Wspólnotach 
Mieszkaniowych.  

� Stolarka okienna i drzwiowa 

Wiele budynków wybudowanych przed wojną oraz w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku 
posiada już okna plastikowe i część zachowanych pierwotnych drewnianych skrzynkowych oraz 
drzwi plastikowe i drewniane płycinowo-płytowe. Na dzień 31.12.2012 r., 3 561 m² stolarki okiennej 
i drzwiowej w lokalach komunalnych zostało zakwalifikowanych do wymiany na skutek wieloletniej 
eksploatacji, braku odpowiedniej konserwacji oraz degradacji spowodowanej zmiennymi 
warunkami atmosferycznymi.                                     

Z powodu ograniczonych środków własnych na wymianę ww. stolarki  w lokalach komunalnych 
w  2012 r. czasookres realizacji wydłużył się do 3 lat. 

 Zestawienie powierzchni wykonania oraz czas oczekiw ania na wykonanie stolarki okiennej 
i drzwiowej w lokalach komunalnych w latach 2009 – 2012 

Tabela nr 15 

                                                            Lata 

Wyszczególnienie 
2009 2010 2011 2012 

Powierzchnia wykonanej stolarki okiennej             
i drzwiowej [m²] 3 325 761 1 816  1 183 

Koszty  wykonania [zł] 1 742 635 629 587 807 289 65 6 895 

Czasookres oczekiwania do 2 lat do 2,5 lat do 3 lat do 3 lat 

  
 
 
Bior ąc pod uwag ę ogólny stan techniczny budynków oraz opłacalno ść remontów                  
i modernizacji podzielono je na trzy grupy : 

 

GRUPA I   - Budynki mieszkalne przeznaczone do rozbiórki w okresie 0 - 5 lat ze względu na zły 
stan techniczny i zbyt wysoki koszt remontu stanowi 27 budynków .  

GRUPA II - Budynki mieszkalne oceniane jako dostateczne pod względem spełnienia wymogów          
technicznych i eksploatacyjnych. W przypadku braku inwestycji istnieje duże zagrożenie, że     
w okresie 5 – 10 lat budynki mogą być przeznaczone do rozbiórki stanowi 21 budynki .  
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GRUPA III - Budynki mieszkalne o dobrym stanie technicznym, które rokują możliwość ich utrzymania 
ponad 10 lat. Sensowne jest, więc w tej grupie przeprowadzanie remontów bieżących, 
konserwacji i modernizacji stanowi  1 053 budynków. 

 
Wykaz adresowy poszczególnych grup budynków wg stan u technicznego na dzie ń 
31.12.2012r. 

GRUPA l - Budynki mieszkalne przeznaczone do rozbiórki w okresie 0-5 lat ze względu na zły stan techniczny i zbyt 
                 wysoki koszt remontu – 27 budynków .  
 

 

                              Tabela nr 16 

L.p. Adres Własno ść 
budynku 

Ilość lokali 
komunalnych Uwagi 

1. DWORCOWA 8A GMINA 1 pismo WGN.II.7144/154/09 z dnia 
11.01.2009 r. – decyzja Prezydenta             
o wykwaterowaniu najemców                           
i przeznaczeniu budynku do rozbiórki 
Budynki wykwaterowany. 
 

2. SIKORSKIEGO 40a GMINA 2 

3. SIKORSKIEGO 41a GMINA 1 

4. GROBLA 20 GMINA 1 

pismo WGN.II.7145-426/08 z dnia 
24.11.2009 r. – decyzja Prezydenta             
o wykwaterowaniu najemców                           
i przeznaczyć do rozbiórki 

5. GROBLA 31B GMINA 11 budynek przeznaczony do sprzedaży  

6. KONIAWSKA 7a -8 WM 15 decyzja Prezydenta Miasta o rozbiórce 

7. KONIAWSKA 7 GMINA 3 

PISMO WGN.II.7145-542/07 z dnia 
24.04.2009r. – decyzja Prezydenta o 
wykwaterowaniu najemców i 
przeznaczyć do rozbiórki. Budynek 
wykwaterowany 

8. KONIAWSKA 10 GMINA 3 

pismo WGN.II.7145-238/06 z dnia 
19.12.2006 r. – decyzja Prezydenta              
o wykwaterowaniu najemców                         
i przeznaczyć do rozbiórki. Budynek 
wykwaterowany 

9. KONIAWSKA 14 GMINA 3 
 

decyzja Prezydenta o wykwaterowaniu 
najemców i przeznaczyć do rozbiórki                 
z dnia 13.04.2010 r. 10. KONIAWSKA 15 WM  5 

11. KONIAWSKA 16 GMINA 2 

pismo WGN.II.7142-141/08 z dnia 
29.09.2008 r. – decyzja Prezydenta                
o wykwaterowaniu najemców                       
i przeznaczyć do rozbiórki 

12. KOS. GDYŃSKICH 59 - OF 
 

WM  3 w trakcie procedura rozdziału budynku 
głównego i oficyny 13. ŁUŻYCKA 25 - OFICYNA WM  1 

14. KOS. GDYŃSKICH 103 A GMINA 1 

pismo WGN.II.7142-89/10 z dnia 
08.12.2010 r. – decyzja Prezydenta                
o wykwaterowaniu najemcy                       
i przeznaczyć do rozbiórki – budynek 
wykwaterowany 

15. PROSTA 1 GMINA 11 budynek wykwaterowany 

16. PRZEMYSŁOWA 38 GMINA 14 decyzja Prezydenta Miasta o rozbiórce  
z dnia 17.04.2012 

17.  WAŁ OKRĘŻNY 17 GMINA 6 decyzja z dnia 20.10.2008r.                           
o wykwaterowaniu najemców ze 
względu na poszerzenie drogi 
publicznej. Budynki wykwaterowane. 

18. WAŁ OKRĘŻNY 18 GMINA 12 

19. WAŁ OKRĘŻNY 26 GMINA 1 

decyzja z dnia 20.10.2008r.                           
o wykwaterowaniu najemców ze 
względu na poszerzenie drogi 
publicznej. 

20. WAŁ OKRĘŻNY 28 GMINA 5 budynek wykwaterowany 

21. WAŁ OKRĘŻNY 29 GMINA 3 

decyzja z dnia 22.10.2007r.,                             
o wykwaterowaniu najemców z uwagi na 
planowaną inwestycję budowy siedziby 
Urzędu Miasta , planowana rozbiórka w 
2012r. 
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22. WAŁ OKRĘŻNY 31 GMINA 9 decyzja z dnia 22.10.2007r.,                             
o wykwaterowaniu najemców z uwagi na 
planowaną inwestycję budowy siedziby 
Urzędu Miasta , planowana rozbiórka w 
2012r. Budynki wykwaterowane. 

23. WAŁ OKRĘŻNY 34 GMINA 12 

24. WAŁ OKRĘŻNY 35 GMINA 7 

25. WARSZAWSKA 59 GMINA 4 

pismo WGN.II.7145-212/10 z dnia 
24.08.2010 r. decyzja Prezydenta                
o zakazie sprzedaży lokali w budynku                
z uwagi na niskie walory zabudowy oraz 
nieefektywne wykorzystanie terenu  

26. ZIELONA 41 GMINA 1 pismo WGN.II.7145-85/08 z dnia 26.06 
2009 r. – rezerwa terenu komunalnego 27. ZIELONA 42 GMINA 1 

RAZEM: 124  

 
               Stan na dzie ń 31.12.2011 r.- 30 budynków;  

   5 budynków rozebrano ( Kasprzaka 7, Okrzei 39, Walczaka 28,  
 Walczaka 32,Walczaka 34)  2 budynki przeszły z grupy I ( Koniawska 
7a -8, Przemysłowa 38) 

GRUPA II  - Budynki mieszkalne oceniane jako dostateczne pod względem spełnienia wymogów         
     technicznych i eksploatacyjnych. W przypadku braku inwestycji istnieje duże zagrożenie,  
     że w okresie 5 – 10 lat budynki mogą być przeznaczone do rozbiórki – 21 budynki .  

Tabela nr 17 

L.p. Adres Własno ść 
budynku 

Ilość lokali 
komunalnych L.p. Adres Własno ść 

budynku 
Ilość lokal i 
komunalnych 

1. BOROWSKIEGO 26 WM  6 12. PRZEMYSŁOWA 32 GMINA 4 

2. CHODKIEWICZA 27 WM  3 13. PRZEMYSŁOWA 35A GMINA 3 

3. GROBLA 4A GMINA 5 14. SPOKOJNA 67-68 GMINA 10 

4. KOS. GDYŃSKICH 
104 

GMINA 6 15. 30 STYCZNIA 16 GMINA 8 

5. MIESZKA I 23 WM  5 16. WAŁ OKRĘŻNY 11 WM  4 

6. MIESZKA I 58 WM  4 17. WAWRZYNIAKA 66 GMINA 5 

7. MŁYŃSKA 8 WM  4 18. WIATRACZNA 2 GMINA 6 

8. PROSTA 1A GMINA 7 19.. WYLOTOWA 1 WM  3 

9. PROSTA 1B GMINA 7 20. WYSZYŃSKIEGO 15 WM  4 

10. PROSTA 4 WM  2 21. WYSZYŃSKIEGO 113 WM  1 

11. PRZEMYSŁOWA 31 GMINA 4 RAZEM:  101 

 
Stan na dzie ń 31.12.2012 r.- 21 budynków;  

                             2 budynki przeszły do grupy I ( Koniawska 7a-8, Przemysłowa 38)             
                              

GRUPA III   - Budynki mieszkalne o dobrym stanie technicznym, które rokują możliwość ich utrzymania  
      ponad 10 lat. Sensowne jest, więc w tej grupie przeprowadzanie remontów bieżących,     
                           konserwacji  i modernizacji – 1 053 budynków. 
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PROCENTOWY UDZIAŁ BUDYNKÓW W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH   
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 r. 

 
 
Największa liczba o dobrym stanie technicznym tj. 95% gwarantuje utrzymanie tej substancji        
mieszkaniowej w możliwie najdłuższym okresie. W najgorszym stanie technicznym jest 38 budynków, co może 
rokować koniecznością ich rozbiórki z uwagi na brak ekonomicznego uzasadnienia dla przeprowadzenia 
remontu kapitalnego, w tym 5 budynków  jest zakwalifikowanych do rozbiórki po uprzednim wykwaterowaniu 
mieszkańców do lokali zamiennych z uwagi na planowaną budowę nowej siedziby Urzędu Miasta. 

 

W 2012 r.  nast ąpił wzrost komunalnego zasobu mieszkaniowego o: 

●    1 budynek mieszkalny i 9 lokali o ł ącznej pow. 545 m², w tym:  
-  1 budynek z 1 lokalem o pow. 161 m²  przejęty od Urzędu Miasta w celu rozbiórki (Wał Okrężny    19), 
- 1 lokal o pow. 57 m² przeniesienie własności na Gminę (Kwiatowa 43B/3), 
- 1 lokal o pow. 43 m² w wyniku przekwalifikowania z lokalu użytkowego (Grobla 26), 
- 1 lokal o pow. 79 m² w wyniku zmiany statusu lokalu z pożytków na lokal mieszkalny Gminy 

(Krzywoustego 14 /8A), 
- 2 lokale o pow. 105 m² w wyniku przekwalifikowania z lokalu użytkowego oraz aktualizacji ich pomiarów 

(Hawelańska 11/3 i 11/4) 
- 2 lokale o pow. 42 m² w wyniku przekwalifikowania z lok. użytkowego (Szczecińska 25/ 310a i b), 
- 1 lokal o powierzchni 24m² w wyniku wydzielenia powierzchni pomieszczeń gospodarczych (Szczecińska 

117a) 
 
-  w wyniku aktualizacji pomiarów zwiększyła się powierzchnia o 34 m²  (Kos. Gdyńskich 101/4, Kos.   
Gdyńskich 10, Łokietka 15, Strzelecka 18), 
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 W 2012 r.  komunalny  zasób mieszkaniowy  został  z mniejszony: 

● o 8  budynków mieszkalnych i 64  lokali o ł ącznej pow.  3 188 m ², w tym:  

- 7 budynków  o 33 lokalach i pow. 1615 m² w wyniku rozbiórki (Okrzei 39, Kasprzaka 7, Wał Okrężny 31  
i 35, Walczaka 28, 32, 34), 

- 1 budynek o 2 lokalach i pow. 87 m² przekazano do Urzędu Miasta (Młyńska 11), 

- 20 lokale o pow. 982 m² w wyniku sprzedaży,  

- 1 lokal w wyniku połączenia (Mickiewicza 31), 

-      8 lokali socjalnych o pow. 336 m² oddano w zarządzanie GTBS (Kobylogórska 21A), 

-    zmniejszenie powierzchni o 112 m² w wyniku wydzielenia części powierzchni z byłych pomieszczeń 
socjalnych ( świetlica) na 3 pomieszczenia  gospodarcze (Szczecińska 25), 

-      w wyniku aktualizacji pomiarów zwiększyła się powierzchnia o  56 m²  (Armii Polskiej 13/2,Sikorskiego 
11/9), 

 

Zestawienie komunalnych lokali mieszkalnych w  lata ch 2009 – 2012 

           Tabela nr 18 

Komunalne lokale mieszkalne 
STAN NA 

DZIEŃ 
31.12.2009 

STAN NA 
DZIEŃ 

31.12.2010 

STAN NA DZIEŃ 
31.12.2011 

STAN NA 
DZIEŃ 

31.12.2012 

w budynkach 100% Gminy 1 162 1 175 1 279 1 246 

w tym: lokali socjalnych 209 152 265 269 

gminne w budynkach wspólnotowych 
zarządzanych przez ZGM 4 802 4 726 4 625 4 581 

w tym: lokali socjalnych 196 188 181 188 

gminne w budynkach wspólnotowych będących w 
obcym zarządzie 

190 184 196 226 

w tym: lokali socjalnych 5 6 5 9 

administrowane przez ZGM w  formie zleconej    
8 8 8 0 

w tym: lokali socjalnych 8 8 8 0 

RAZEM: 6162 6 093 6 108 6053 
 

 
 
 
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji w ynikaj ący ze stanu 
technicznego budynków  i lokali. 

1.   Znajomość stanu technicznego własnych zasobów mieszkaniowych i systematyczne 
szacowanie stopnia zużycia budynków pozwala na racjonalne planowanie remontów 
bieżących i kapitalnych oraz prawidłowe zarządzanie substancją mieszkaniową. 

2.   Czynnikami mającymi istotny wpływ na stan techniczny budynku są między innymi: wiek 
budynku, rodzaj zabudowy, rodzaj pokrycia dachu, sposób utrzymania budynków i sposób 
ich użytkowania, a także przede wszystkim wysokość środków finansowych 
przeznaczanych na wykonanie koniecznych remontów. 

3.   Aktualna struktura wiekowa budynków mieszkalnych ujętych w ewidencji Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej oraz prognoza jego zmian przedstawia poniższa tabela : 
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Struktura wiekowa budynków mieszkalnych zasobu Gmin y 
                                                              Tabela nr 19                                                                

L.p.  Lata 
budowy 

Stan na 31.12.2012 r.  Prognoza  na 31.12.2016 r. 
Ilość 

Ilość lokali 
komunalnych 

Udział %                 
w całości Ilość 

Ilość lokali 
komunalnych 

Udział %                 
w całości 

1 1882-1945 874 3995 79,38% 876 3 788 79,50% 
2 1946-1965 142 751 12,90% 142 550 12,86% 
3 od 1966 85 1 078 7,72% 86 1 155 7,64% 

Razem: 1 101 5 824 100% 1 104 5 493 100% 
 

4. Uznaje się za konieczne przeprowadzenie  w części budynków stanowiących własność           

i współwłasność Gminy Miasto Gorzowa Wlkp. inwestycji  i remontów w takim zakresie, aby 

ze względu na ich stan techniczny, nieruchomości te mogły w okresie obowiązywania 

niniejszego programu osiągnąć jak najlepszy stan techniczny. Zakłada się systematyczną 

poprawę stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Miasto Gorzów Wlkp. 

5. Priorytetem przy realizacji inwestycji i remontów nieruchomości będzie w pierwszej 

kolejności usuwanie stanów awaryjnych zagrażających życiu i bezpieczeństwu 

mieszkańców i ich mienia oraz konstrukcji technicznych budynków a w dalszej kolejności 

działań podnoszących standard zamieszkania (modernizacja budynków). 

6. Za cel polityki remontowej nieruchomości przyjmuje się: 

 1) doprowadzenie do wyrównania stanów technicznych wszystkich budynków 

stanowiących mieszkaniowy zasób gminy, poprzez przyjęcie zasady, iż nakłady na 

remonty pozwolą na utrzymanie budynków w stanie nie pogorszonym, a budynki 

będą posiadać sprawnie działające instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, 

bezpieczną instalację elektryczną odpowiadającą obecnym wymogom technicznym 

oraz niskie zużycie ciepła będące wynikiem dokonanej termomodernizacji 

(ocieplenia) budynku; 

 2) określenie priorytetowych kierunków w zakresie remontów mieszkaniowego zasobu 

gminy zmierzających do stałego podnoszenia nakładów finansowych na remonty, 

które pozwolą uniknąć wydawania środków finansowych na usuwanie stanów 

awaryjnych, a także tworzenie ram prawnych dla podmiotów odpowiedzialnych za 

stan techniczny zasobu umożliwiających  podejmowanie odpowiedzialnych decyzji              

w zakresie kolejności wykonywania robót ich celowości oraz przyjmowania 

odpowiedzialności za podejmowane decyzje. 

7. Szczegółowe potrzeby remontowe nieruchomości stanowiących własność i współwłasność 

gminy na każdy rok kalendarzowy określane będą w oparciu o przeglądy stanu 

technicznego budynków tak, aby środki finansowe niezbędne dla realizacji konkretnych 

najpilniejszych działań, mogły zostać zabezpieczone w budżecie gminy na kolejny rok. 

8. Diagnozę potrzeb w zakresie nakładów inwestycyjnych i remontowych oraz potrzeby     

finansowe wynikające ze stanu technicznego budynków z podziałem na nieruchomości 
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stanowiące własność  i współwłasność Gminy Miasta Gorzowa Wlkp. przedstawia poniższa 

tabela: 

 

 

Potrzeby remontowe i inwestycyjne budynków i lokali  w Gminie Miasto Gorzów Wlkp.                    
wg stanu na dzie ń 31.12.2012 r. 

           Tabela nr 20 

Lp. Rodzaj robót 
Okres  

realizacji        
( w latach) 

Szacunkowy  
koszt  
(zł) 

1. Wymiana instalacji gazowych. 5 7 000 000 

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych                          
i mieszka ń. 5 9  500 000 

3. Wymiana instalacji kanalizacyjnych. 5 7  000 000 

4. Wymiana instalacji wodnych wraz z opomiarowaniem zi mnej 
wody. 5 7  000 000 

5. Modernizacja i remont instalacji c.o. oraz c.w.u 5 16 000 000 

   

6. 

Ogólnobudowlane : 5 213 500 000 

w tym: 

- dokumentacje, inwentaryzacje budynków, ekspertyzy 5 3 500 000 

- wymiany stolarki okiennej   i drzwiowej mieszkań komunalnych  5 6 000 000 

- docieplenie  ścian zewnętrznych 5 40 000 000 

- termomodernizacja 5 20 000 000 

- remonty dachów 5 35 000 000 

- prace murarsko-tynkarskie 5 10 000 000 

- wymiana okien i drzwi na klatkach schodowych 5 10 000 000 

- malowanie klatek schodowych 5  13 000 000 

- remonty elewacji 5 72 000 000 

- roboty zduńskie 5 4 000 000 

OGÓŁEM : 260 000 000 
 

 
 9. Oceny stanu technicznego budynków będą sporządzane w każdym roku 
kalendarzowym, w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane. 
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Plan remontów i modernizacji budynków mieszkalnych Gminy Gorzów Wlkp. w latach 2012 - 2016. 
Tabela nr 21 

Rodzaj robót Wykonane Planowane 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

roboty ogólnobudowlane  684 782 1 125 242 796 261 530 000 490 000 530 000 

w  tym: malowanie klatek schodowych  
28 755 76 041 40 000 65 000 80 000 80 000 

instalacyjne  649 467 631 070 219 300  400 000 400 000  350 000 

w  tym: 

wodno-kanalizacyjne 116 290 112 209 11 000 50 000 50 000 50 000 
gazowe 109 136 156 880 30 000 100 000 100 000 100 000 
elektryczne 212 331 270 452 138 300 100 000 100 000 50 000 
centralne ogrzewanie 211 710 91 529 40 000 150 000 150 000 150 000 

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  807 289 830 915 688 500 800 000 800 000 800 000 
roboty zdu ńskie  523 166 476 884 459 435 400 000 400 000 450 000 
roboty dekars kie 415 462 603 121 465 614 400 000 400 000 350 000 
projekty techniczne  2 768 16 044 85 070 20 000 10 000 20 000 
konserwacje i remonty bie żące 648 115 563 877 615 820 550 000 500 000 500 000 

Dotacja przedmiotowa - remonty 3 060 032 1 616 322 304 909 1 950 000 2 000 000 2 000 000 

w  
tym: 

remont lokali z ruchu ludności 1 560 000 969 000 0 1 000 000 1 050 000 1 0500 000 
aktualizacja dokumentacji  technicznej budynków 200 000 51 569 0 50 000 50 000 50 000 
remont budynku - hotelu „METALOWIEC” 700 032 296 253 0 250 000 200 000 200 000 
remont elewacji frontowych i inne prace 500 000 285 734 304 909 550 000 600 000 600 000 
inne prace ogólnobudowlane   100 000 0 0 100 000 100 000 100 000 

Razem:  6 791 081 5 417 204 4 371 690 5 050 000 5 000 000 5 000 000 
inwestycje remontowe gminy  1 115 035 798 113 800 000 425 000 475 000 500 000 
rozbiórki  435 019 286 702  300 000 300 000 400 000 400 000 
zaliczki na pokrycie udziału gminy z  tytułu fundus zu 
remontowego we wspólnotach mieszkaniowych 3 549 941 4 338 677 4 960 181 4100 000 4 250 000 4 400 000 

termomodernizacja  2 335 733 4 650 395 1 459 000 1 500 000 1500 000 1 000 000 
ocieplenie ścian budynków  554 690 682 259 459 618 475 000 425 000 400 000 
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Zasady polityki czynszowej. 

 
• Lokale mieszkalne wynajmowane są na podstawie Uchwały Nr LXIV/1017/2009 Rady 

Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2009 r., zmienionej uchwałami Rady 
Miasta Nr LXXVII/1193/2010 z dnia 30czerwca 2010r. i  Nr XXIV/241/2012 z dnia 25 
stycznia 2012r. 
Uchwała reguluje zasady wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy, trybu zaspakajania potrzeb mieszkaniowych członków 
wspólnoty samorządowej Gorzowa Wlkp. i ustala kryteria wyboru osób, z którymi umowy 
najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności oraz Gmina tworzy zasób 
tymczasowych pomieszczeń. Uchwała ta reguluje również zasady zamiany lokali. 
 

•  Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Zarządzeniem nr 509/II/2007 z dnia 6 listopada 2007 
r. uregulował sprawę ustalania stawek czynszu najmu za 1m² powierzchni użytkowej 
lokali mieszkalnych w zasobach mieszkaniowych Miasta Gorzowa Wlkp. Zarządzenie to 
weszło w życie    w  2007 r.  
Ustalona stawka miesięczna czynszu najmu za 1m² powierzchni użytkowej dla: 

  -  lokali mieszkalnych w wysokości 3,60 zł/ m2 
  -  lokali socjalnych w wysokości     0,72 zł / m2 

 
• Stawka, o której mowa powyżej ulega obniżeniu lub  zwiększeniu zgodnie z wykazem 

czynników zawartych w załączniku nr 1 do w/w  Zarządzenia.  
• Waloryzacja czynszu następuje corocznie od 1 czerwca o wskaźnik wzrostu cen 

towarów  i  usług ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok 
ubiegły.  

 
• Pierwsza waloryzacja nastąpiła od 1 czerwca 2009 r. o 4,2 % (Komunikat Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  14 stycznia 2009 r.)  
Ustalona stawka miesięczna czynszu najmu za 1m² powierzchni użytkowej 
obowiązująca od 01.06.2009 r. wynosi dla: 
      -  lokali mieszkalnych w wysokości 3,75 zł / m² 
      -  lokali socjalnych w wysokości     0,75 zł / m² 
   

• Druga waloryzacja nastąpiła od 1 czerwca 2010 r. o 3,5 % (Komunikat Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  14 stycznia 2010 r.)  
Ustalona stawka miesięczna czynszu najmu za 1m² powierzchni użytkowej 
obowiązująca od 01.06.2010 r. wynosi dla: 

  -  lokali mieszkalnych w wysokości 3,88 zł / m2 
  -  lokali socjalnych w wysokości     0,78 zł / m2   

●    Trzecia waloryzacja nastąpiła od 1 czerwca 2011 r. o 2,6 % (Komunikat Prezesa  
 Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  18 lutego 2011r.)     
Ustalona stawka miesięczna czynszu najmu za 1m² powierzchni użytkowej 
obowiązująca od  01.06.201 r. wynosi dla: 

  -  lokali mieszkalnych w wysokości 3,98 zł / m2 
  -  lokali socjalnych w wysokości     0,80 zł / m2 
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●    Czwarta waloryzacja nastąpiła od 1 czerwca 2012 r. o 4,3 % (Komunikat Prezesa 
  Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  13 stycznia 2012r.)   
             Ustalona stawka miesięczna czynszu najmu za 1m² powierzchni użytkowej  
             obowiązująca od 01.06.2012 r. wynosi dla:       
         -  lokali mieszkalnych w wysokości 4,15 zł / m2 ,    
         -  lokali socjalnych w wysokości  0,83 zł / m2 

 
Kształtowanie si ę wysoko ści stawki czynszu w stosunku do wska źnika  odtworzenia            

1 m  2  powierzchni u żytkowej dla IV kwartału w latach 2009 – 2012 

Tabela nr 22 

Rok 

bazowa stawka 
czynszu za  

1 m2  powierzchni 
użytkowej  

 

czynniki 
zwiększaj ące 

stawk ę           

maksymalna  
stawka 

czynszu za  
1 m2 pow. 
użytkowej 

lok. 

wska źnik 
przeliczeniowy  

odtworzenia  
1 m2 pow. u żyt. 

lokalu  
zł 

% wska źnika 
odtworzenia 1 m 2 
pow. u żyt. lokalu  

maksymalna  
stawka 

czynszu wg 
ustawy 

dla 
stawki 

bazowej  

dla 
stawki 
max 

3% 
wska źnika 

odtworzenia 
1 m2 pow. 

użyt.  lokalu 
2009 3,75 10% + 10% + 5% 4,68 3 357,00 1,34 1,67 8,39 

2010 3,88 10% + 10% + 5% 4,85 3 204,00 1,45 1,82 8,01 

2011 3,98 10% + 10% + 5% 4,98 3 807,00 1,03 1,28 9,52 

2012 4,15 10% + 10% + 5% 5,19 3 866,00 1,29 1,61 9,67 

 

Kształtowanie si ę wysoko ści stawki czynszu w stosunku do średniej rocznej wska źnika 
odtworzenia  1m  2 powierzchni u żytkowej w latach 2009 – 2012 

Tabela nr 23 

Rok 

bazowa stawka 
czynszu za  

1 m2  powierzchni 
użytkowej  

 

czynniki 
zwiększaj ące 

stawk ę           

maksymalna  
stawka 

czynszu za  
1 m2 pow. 
użytkowej 

lok. 

śr.  roczny 
wska źnik 

przeliczeniowy  
odtworzenia  

1 m2 pow. u żyt. 
lokalu  

zł 

% wska źnika 
odtworzenia 1 m 2 
pow. u żyt. lokalu  

maksym alna  
stawka 

czynszu wg 
ustawy 

dla 
stawki 

bazowej  

dla 
stawki 
max 

3% 
wska źnika 

odtworzenia 
1 m2 pow. 

użyt.  lokalu  
2008 3,60 10% + 10% + 5% 4,50 3 348,00 1,29 1,61 8,37 

2009 3,75 10% + 10% + 5% 4,68 3 357,00 1,34 1,67 8,39 

2010 3,88 10% + 10% + 5% 4,85 3 242,00 1,44 1,80 8,10 

2011 3,98 10% + 10% + 5% 4,98 3 355,00 1,03 1,28 8,39 

2012 4,15 10% + 10% + 5% 5,19 3 676,00 1,35 1,69 9,19 

 

 
Sposób i zasady zarz ądzania lokalami i budynkami wchodz ącymi w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmian y w zakresie 
zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy.  

 
 Gminnym zasobem mieszkaniowym gospodaruje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. wykonujący 

zadania  z zakresu administracji rządowej.      

 Wykonanie części czynności wg wykazu jak niżej  powierzono Zakładowi Gospodarki 

Mieszkaniowej działającemu w formie zakładu budżetowego : 
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     1) zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości; 

  2) zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości; 

  3) zapewnienia właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa                          

                       energetycznego; 

  4) bieżące administrowanie nieruchomością; 

  5) utrzymanie nieruchomości w stanie nie pogorszonym zgodnie z jej    

przeznaczeniem; 

  6) uzasadnione inwestowanie w tę nieruchomość. 

 

Źródła finansowania gospodarki  mieszkaniowej. 

1. Zarządzanie lokalami i nieruchomościami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu 

gminy definiuje się jako podejmowanie decyzji i dokonywanie określonych czynności. 

2. Czynności związane z zarządzaniem i administrowaniem mieszkaniowym zasobem Gminy 

Miasta Gorzowa Wlkp. wykonuje  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.  

3. Zakłada się, iż w okresie obowiązywania niniejszego Programu mogą zostać podjęte 

działania mające na celu optymalizację kosztów i poprawę efektywności świadczonych usług           

w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy.   

4. Finansowanie inwestycji i remontów nieruchomości stanowiących własność i współwłasność 

gminy odbywa sie ze środków ujętych w budżecie gminy w każdym kolejnym roku 

kalendarzowym. 

5. Środki pieniężne na finansowanie inwestycji i remontów nieruchomości będą środkami 

pochodzącymi z  następujących źródeł: 

 1) z budżetu gminy, z wpływów osiągniętych z tytułu najmu lokali mieszkalnych  i 

użytkowych; 

 2) z innych źródeł finansowania przewidzianych przepisami prawa. 

6. Priorytetem dla gospodarki mieszkaniowej w okresie obowiązywania programu jest 

prowadzenie równoważącej się struktury dochodów i wydatków. 

7. Partycypacja Gminy Miasto Gorzowa Wlkp. w remontach nieruchomości stanowiących 

współwłasność odbywa się  w zakresie określonym uchwałami wspólnot mieszkaniowych                           

do wysokości posiadanych udziałów w nieruchomości. 

8. Aby osiągnąć cele określone w niniejszym programie, zmierzające do posiadania 

dostatecznej ilości lokali mieszkalnych i dobrego standardu obecnego zasobu mieszkaniowego, 

zakłada się stały i systematyczny wzrost wydatków na ten cel. Propozycje potrzeb w tym 

zakresie przedstawia poniższa tabela: 
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Zestawienie przychodów zasobu komunalnego z mediami  w latach 2012 - 2016 – w tys. zł  
                                           Tabela nr 24               

Wyszczególnienie  
Wykonane  Prognoza 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
czynsz lokale mieszkalne gminne 19 474,0 19 541,1 20 254,7 20 653,7 21 058,5 21 480,0 

czynsz lokale użytkowe gminne 7 812,4 7 322,7 8 124,8 8 284,9 8 447,0 8 617,0 

czynsz komórki i garaże  446,2 416,4 464,0 473,1 480 ,0 490,0 

pozostałe wpływy**) 205,4 196,8 213,6 217,8 222,0 226,5 

Razem Gmina  27 938,0 27 477,0 29 057,1 29 629,5 30 207,7 30 813,5 

wynagrodzenie                             
za zarządzanie 

4 531,6 4 485,8 4 531,6 4 531,5 4 531,5 4 531,5 

sprzedaż remontów                  i 
usług WM 1 680,1 1 776,3 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 

Razem właściciele 6 211,7 6262,1 6 161,6 6 161,6 6 161,5 6 16 1,5 

Ogółem wpływy 34 149,8 33 739,1 35 218,7 35 791,0 36 369 36 975,0 

 

 

9. Przewiduje się, iż wydatki na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy będą wzrastały 

zgodnie ze wzrostem stawki bazowej czynszu w mieszkaniowym zasobie gminy, która powinna 

kształtować się na poziomie umożliwiającym finansowanie zadań związanych z utrzymaniem 

tego zasobu w stanie nie pogorszonym, a dodatkowo będą pokrywane ze środków finansowych 

przewidzianych w budżecie miasta na ten cel. 

10. Wydatki na cele, o których mowa w programie będą się kształtować na poziomie 

zobrazowanym w poniższej tabeli z zastrzeżeniem, iż wszelkie podane wartości są wartościami 

szacunkowymi i w zależności od czynników zewnętrznych m.in. takich jak sytuacja gospodarcza 

gminy i dostęp do środków zewnętrznych, mogą ulec zmianom. 

 

Zestawienie kosztów utrzymania zasobu komunalnego w  latach 2012 -2016 – w tys. zł  

Tabela nr 25 

L.p. Wyszczególnienie  
Wykonane Prognoza 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ogółem (w tys. zł.) 39 672,5 38 623,1 39 951,6 40 621,4 41 478,4 42 300,0 

1. eksploatacja  20 008,2 19 865,1 21 154,8 21 695,2 22 061,6 22 430,0 

2. koszty              
administracyjne 8 208,3 8 177,6 9 096,8 9 351,2 9 691,8 9 920,0 

3. remonty                  10 341,0 9 782,3 9 150,0 9 300,0 9 450,0 9 600,0 

4. inwestycje               1 115,0 798,1 550,0 425,0 475,0 500,0 

 

11. Zakładane przychody z najmu lokali mieszkalnych, koszty utrzymania i remontów lokali 

mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gorzów Wlkp.,      

w kolejnych latach obowiązywania programu są możliwe, przy założeniu braku zaległości 

czynszowych.  



 

24 
 

 

Wysoko ść wydatków  na utrzymanie zasobu mieszkaniowego . 
 
 Program pokrycia kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych podejmuje próbę 

określenia przewidywanej ich wysokości i struktury. Z tego też względu propozycje związane            

z tym programem odnoszą się do kosztów utrzymania w podziale na: 

-  koszty eksploatacji (obejmujące między innymi koszty wody i kanalizacji, wywozu    

nieczystości, przeglądy i pomiary, sprzątanie terenów zewnętrznych, usługi kominiarskie, 

koszty dozoru mienia, usługi rozbiórkowe, usługi w zakresie utrzymania dróg, koszty 

utrzymania zieleni, koszty dezynfekcji , dezynsekcji i deratyzacji, koszty i prowizje bankowe, 

koszty konwoju gotówki i usługi pozostałe (ubezpieczenia majątkowe, usługi informatyczne, 

szkolenia pracowników i inne) 

– koszty technicznego utrzymania (związane z nakładami na konserwacje i naprawy 

bieżące, remonty główne i modernizację). 

 Koszty eksploatacji są wynikiem prowadzenia bieżącej działalności w ramach danych 

zasobów, zaś koszty technicznego utrzymania odzwierciedlają ilość oraz zakres dokonywanych 

konserwacji, napraw, remontów i modernizacji. 

 
 
 

Zestawienie kosztów utrzymania zasobu komunalnego w  latach 2012 -2016 – w tys. zł  

Tabela nr 26 

L.p. Wyszczególnienie  
Wykonane Prognoza 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ogółem (w tys. zł.) 39 672,5 38 623,1 39 951,6 40 621,4 41 478,4 42 300,0 

1. eksploatacja  20 008,2 19 865,1 21 154,8 21 695,2 22 061,6 22 430,0 

2. koszty              
administracyjne 8 208,3 8 177,6 9 096,8 9 351,2 9 691,8 9 920,0 

3. remonty                  10 341,0 9 782,3 9 150,0 9 300,0 9 450,0 9 600,0 

4. inwestycje               1 115,0 798,1 550,0 425,0 475,0 500,0 

 

Przewidywane zmiany stawki bazowej czynszu w zasoba ch Gminy Gorzów Wlkp. 
 w latach 2012 - 2016 

                                                                                                             Tabela nr 27 

Rok 
Stawka 
bazowa 
czynszu 

Stawka 
czynszu 

socjalnego 

Średnia 
stawka 

czynszu za 
lokal 

użytkowy 

Stawka 
czynszu 
za garaż 

Stawka 
czynszu 
za pom. 

gospodarcze 

2011 3,98 0,80 9,50 4,90 4,00 

2012 4,15 0,83 13,50 5,20 4,20 
2013 4,30 0,86 10,30 5,29 4,32 
2014 4,43 0,89 10,50 5,45 4,45 
2015 4,54 0,91 10,80 5,59 4,56 
2016 4,65 0,93 11,10 5,73 4,67 
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Założenia: 
 

Opis pozycji  Prognoza na lata 2012 - 2016 
2012 2013 2014 2015 2016 

inflacja 3,70% 3,00% 2,50% 2,50% 2,50% 

 

 

Sprzeda ż lokali komunalnych w roku 2012. 

W analizowanym okresie Miasto zbyło 21 mieszkań i udział przysługujący Miastu w 1 lokalu 

powstałym wyniku adaptacji części nieruchomości wspólnej, uzyskując 416.353zł dochodów. 

Sprzedaż mieszkań w poszczególnych kwartałach analizowanego okresu - obrazuje poniższy 

wykres.  
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Struktura wielko ści sprzedanych lokali w badanym okresie, przedstawi a się nast ępująco: 

- 7 mieszkań o pow. 20-40m2 co stanowi 32% sprzedanych lokali,  
- 8 mieszkań o pow. 40-60m2 co stanowi 36% sprzedanych lokali,  
- 4 mieszkania o pow. 60-80m2 co stanowi 18% sprzedanych lokali, 
- 3 mieszkania o pow. powyżej 80m2 co stanowi 14% sprzedanych lokali. 

Struktura sprzedaży mieszkań w 2012r. wg powierzchni
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Zasady udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Miasta Gorzowa Wlkp. określa uchwała Nr LXVII/1071/2010 Rady Miasta Gorzowa 

Wlkp. z dnia 22 stycznia 2010r.                                                                                        

Cenę sprzedaży mieszkań ustala się na podstawie ich wartości rynkowej ustalonej                    

w wycenie. Od ceny sprzedaży lokalu udzielana jest bonifikata - w zależności od wieku 

budynku, deklarowanej formy zapłaty ceny oraz kosztów wykonanego w okresie 10 lat remontu 

lokalu ze środków Miasta. Maksymalna wysokość, bonifikaty przy jednorazowej zapłacie ceny 

wynosi 85% - w budynkach wybudowanych przed 1945r. i 80% - w budynkach wybudowanych 

po 1945r.                                                                                                                             

W przypadku rozłożenia spłaty ceny na raty lub remontu lokalu wykonanego ze środków 

Miasta - bonifikaty są niższe. W lokalach, w których gmina wykonała remont – najmniejsza 

bonifikata w 2012r. w skrajnym przypadku wynosiła 59% wartości lokalu.  

  Zainteresowanie nabyciem mieszkań jest ciągle duże, a zmniejszenie ilości sprzedanych 

lokali wynika ze sporządzania i przyjmowania przez wspólnoty mieszkaniowe inwentaryzacji 

budynków i regulowania ich stanu prawnego w księgach wieczystych. Ponadto, 441 budynków 

włączono do docelowego zasobu mieszkaniowego gminy i lokale położone w tych budynkach 

nie podlegają sprzedaży. W 2012r. odmówiono z tego powodu sprzedaży 129 lokali. 

 

Wnioski. 

1. Kontynuowanie podjętych działań zmierzających do poprawy wykorzystania mieszkaniowego 

zasobu Gminy oraz racjonalnej jego gospodarki, tj.: 

1) systematyczna dbałość o istniejący zasób mieszkaniowy, poprawa stanu technicznego lokali   

i budynków oraz dochodzenie do założonych standardów, 

2) dążenie do zmniejszenia zaległości czynszowych poprzez rozkładanie należności na raty           

( z powodu trudnej sytuacji finansowej w 2012r. rozłożono zaległość czynszową dla 333 

osób  na kwotę 1 296 724 zł, dla 7 osób odroczono termin spłaty zadłużenia na kwotę 29 

317 zł, a z 293 dłużnikami przeprowadzono rozmowy celem spłaty zadłużenia w 

dogodnych ratach).  

3) umożliwienie otrzymania dofinansowania do czynszu. (W 2012r wypłacono 10 344 

dodatków  mieszkaniowych na kwotę 2 075 502 zł dla lokatorów  lokali gminnych i 1 685 

dodatki  na kwotę 286 968 zł dla właścicieli lokali mieszkalnych) 

4) bieżąca windykacja należności czynszowych oraz podejmowanie innych działań w celu 

zapewnienia regularnego i terminowego otrzymania należności z tytułu czynszu 

5)  możliwość ponownego zawarcia umowy najmu z osobami, które utraciły tytuł prawny            

do zajmowanego lokalu na skutek wypowiedzenia umowy najmu lub prawomocnego 
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orzeczenia sądowego nakazującego opuszczenie i opróżnienie lokalu, jeżeli                     

przyczyny utraty tytułu prawnego ustały i spełnione są uwarunkowania dochodowe.               

( W roku 2012  wyrażono zgodę na ponowne zawarcie umów najmu 34 rodzinom,                   

po uregulowaniu w całości zaległości  w opłatach, na kwotę 243 530zł). 

6) utrzymanie stanu zasobu mieszkaniowego w niepogorszonym stanie. Niewykonywanie  

remontów spowoduje szybkie pogorszenie stanu technicznego i zwiększy liczbę budynków 

zagrożonych katastrofą budowlaną, 

7) odzyskiwanie substandardowych lokali z przeznaczeniem na lokale socjalne, 

8) wspieranie najemców w zakresie wykonywania ulepszeń w lokalach, mających na celu 

podniesienie  ich standardu technicznego lokalu, 

9) dokonywanie remontów lokali odzyskiwanych z ruchu ludności w ramach środków 

finansowych ZGM, a także przekazywania części z nich do wykonania remontu przez 

przyszłych najemców bez zwrotu poniesionych nakładów, 

10) stopniowa likwidacja tzw. lokali wspólnych (ze wspólnym użytkowaniem pomieszczeń, tj. wc, 

łazienki, kuchni, przedpokoju), 

11) podjęcie działań zmierzających do zwalniania lokali  z mieszkaniowego zasobu gminy jako 

lokale socjalne, a zajmowanych przez osoby uzyskujące wyższe dochody, poprzez 

proponowanie im innych lokali o wyższym standardzie - w celu powiększania zasobu lokali 

socjalnych, 

12) stymulowanie aktywności mieszkańców w zakresie zamian lokali, w celu dostosowania 

standardu i wielkości lokalu mieszkalnego do możliwości finansowych i stanu rodzinnego 

najemcy, 

13) efektywne funkcjonowanie Biura Zamiany Mieszkań poprzez realizację systemowej zamiany 

lokali.  

14) weryfikacja sposobu użytkowania lokali: 

- ustalanie sytuacji wynajęcia, podnajęcia, oddania do bezpłatnego używania lokalu 

komunalnego bez zgody wynajmującego, 

- monitorowanie zamieszkiwania  najemców w lokalach do których posiadają  tytuł prawny, 

15) kontynuowanie sprzedaży lokali komunalnych, celem  pozyskania środków na utrzymanie 

       oraz inwestycje mieszkaniowe zasobu Gminy. 
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