
UCHWAŁA NR LXVII/517/14
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia 23 października 2014 r.

w sprawie  zmiany  uchwały  Nr XXXII/210/12  Rady Miejskiej 
Trzcianki z dnia 25 października 2012 r. w sprawie programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzcianka w latach 
2013 – 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318 z 2014 r. poz. 
379, 1072) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca 
2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 
zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150) Rada Miejska 
Trzcianki uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXII/210/12 Rady Miejskiej 
Trzcianki z dnia 25 października 2012 r. w sprawie programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzcianka w latach 
2013 – 2017 wprowadza się następujące zmiany:
1) w rozdziale 1. „Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego 

zasobów mieszkaniowych Gminy Trzcianka w latach 2013 – 2017” 
punkt 1.3. otrzymuje brzmienie:

„1.3. Wykaz budynków do rozbiórki w latach 2013 – 2017 ze 
względu na zły stan techniczny”;

 Ilość Lp.  Adres
 budynków  lok. 

mieszkalnych

 Powierzchnia
lok. 

mieszkalnych

 1.
2.
3.
4.
5.

 Wita Stwosza 12
Rychlik 32
Chełmońskiego 10
27 Stycznia 86
Żeromskiego 8

 1
1
1
1
1

 3
1
2
2
5

 142
50
93
99

201
 Razem:  5  13  585

2) w rozdziale 4. „Zasady polityki czynszowej” punkt 4.5. otrzymuje 
brzmienie:

„4.5. Ustala się na lata 2013 – 2017 maksymalne stawki czynszu za 
1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, w wysokości:
1) w 2013 roku - 2,10 % wskaźnika przeliczeniowego;
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2) w 2014 roku - 2,15 % wskaźnika przeliczeniowego;
3) w 2015 roku - 2,1449 % wskaźnika przeliczeniowego;
4) w 2016 roku - 2,20 % wskaźnika przeliczeniowego;
5) w 2017 roku - 2,20 % wskaźnika przeliczeniowego,”;

3) w rozdziale 6. „Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej” punkt 
6.1. otrzymuje brzmienie:

„6.1. Średnie stawki opłat w gminnym zasobie mieszkaniowym 
w latach 2013 -2017

 Wyszczególnienie  Rok 
2013

 Rok 
2014

 Rok 
2015

 Rok 
2016

 Rok 
2017

 Maksymalna stawka % 
wskaźnika przeliczeniowego 2,10 2,15 2,1449 2,20 2,20

Maksymalna stawka czynszu 
(zł)

6,05 6,83 6,83 7,01 7,01

Średnia stawka czynszu (zł) 4,84 5,46 5.46 5,61 5,61
 Maksymalna stawka czynszu
w lokalach socjalnych (zł) 1,21 1,23 1,23 1,40 1,40

Uwaga: Dla lat 2015-2017 do obliczeń przyjęto wartość wskaźnika 
przeliczeniowego dla województwa wielkopolskiego obowiązującego 
od 1.10.2014 r. do 31.03.2015 r. (3.821 zł/m2 powierzchni użytkowej 
mieszkania).”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXII/210/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 października
2012 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Trzcianka w latach 2013 – 2017

W związku z art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150) oraz rozdziałem 4. „Zasady polityki
czynszowej” uchwały Nr XXXII/210/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia
25 października 2012 r. w sprawie programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Trzcianka w latach 2013 – 2017, zmiany
stawek czynszu dokonuje Burmistrz Trzcianki, biorąc pod uwagę
maksymalne stawki % ustalone przez Radę Miejską Trzcianki liczone od
wskaźnika przeliczeniowego obowiązującego na terenie województwa
wielkopolskiego.

Obwieszczeniem z dnia 17 września 2014 roku Wojewoda Wielkopolski
ogłosił, że wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni
użytkowej budynków mieszkalnych, na okres od 1 października 2014 r. do
31 marca 2015 roku, będzie wynosił dla województwa wielkopolskiego
3821 zł. Z uwagi na znaczący wzrost stawki bazowej czynszu w 2014 roku
(6,83 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej, tj. na poziomie 2,15 % wskaźnika
przeliczeniowego, przy obowiązującej w 2013 roku stawce 6,05 zł za 1
m2), postanowiono w 2015 roku zachować wysokość stawki
bazowej na poziomie roku 2014. W związku z powyższym na 2015 rok
przyjęto maksymalną stawkę % wskaźnika przeliczeniowego o wartości
2,1449 %, w roku 2016 postanowiono obniżyć z 2,25 % na 2,20 % i w
roku 2017 obniżyć z 2,30 % na 2,20 %.

W rozdziale 1. „Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego
zasobów mieszkaniowych Gminy Trzcianka w latach 2013 – 2017”,
w punkcie 1.3. „Wykaz budynków do rozbiórki w latach 2013- 2017 ze
względu na zły stan techniczny” uzupełniono listę budynków
przeznaczonych do rozbiórki, ze względu na zły stan techniczny,
o budynki: Chełmońskiego 10, 27 Stycznia 86, Żeromskiego 8.
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