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Rady Miasta Sanoka
Prawa miejskie - 1339

z dnia 13 listopada 2012

r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniorvym zasobem GminY
Miasta Sanoka w latach ż0l2 -ż0I7

Na podstawieart.18 ust. 2pkt T5iart.40 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy zdnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2aal r. Nr 142, poz. 159I z póŹn. zm.) oraz art. 27
ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia}L częrwca}a[ r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowYm
zasobie gminy i o imianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z2005 r. Nr 3l, paz.266, zPÓŹn. zm)
Rada Miasta Sanoka
uchwala co następuje:
§1

program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Sanoka nalata2012 -2017

RozdziałI

Postanowienia ogólne
Głownym celem Wieloletniego Programu Go spodarowalia Mie szkaniowym Zasob e m
Gminy vtiasta Sanoka nalati2012-2017 zwanego dalej "Programem" jest dą.zenie do
racjonalnego i efektywnego gospodarowania posiadanym zasobem mieszkaniowYm.
ż DzłńaniaJotyczące gospodarowania zasobem mieszkaniowym mają na celu:
utrzymanie zasobu w dobrym stanie technicznym,
zaspokojenie niezbędnych potrzeb mieszkaniowych przez gminę,
tworzenie warunków dla poprawy sytuacji mieszkaniowej człoŃow wsPolnotY
samorządowej.
program
w myślart. 21 ustawy
J,

z dnia2I czerwca200It,

mieszkaniowym zasobie gminy
obej muj e

w szczególności

io

o ochronie praw lokatorów,
zmianie kodeksu cywilnego swoim zakresem

:

prognozę doĘczącąwielkościoraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego
b*ńv w poszczególnych latach, z podzińem na lokale socjalne i pozostałe lokale
mieszkalne;

ana\izę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu
technicznego budynkow i lokali, zpodzińem na kolejnelata;
planowaną sprzedń lokali w kolejnych latach;
zasady p ol ityki czyn szowej or az w aft tnki obni zani a czy nszu
sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład
mieszkaniolyymi zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie
zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolej nych latach;

źródłafinansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach;
bieżącej
Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podńńeT. P. \9.ov
i
budynków
lokali
eksploatacji, koszty remontorll oraz kosńy modernizacji
zarządu
wcłroo"ąc}ct, w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty
jednym
jest
wsPÓłwłaŚcicieli,
ze
nieruchońściami wspólnymi, których g*irra
a także wydatki inwestycyj ne

;

opis innyóh działah ma.lącyctr na celu poprav/ę wykorzystania
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,

i

racjonalizację

Rozdział II
gminy
Prognoza lloĘcząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego
mieszkalne
lokale
i pozostałe
*" pó.".".gólnych latach z podziałem na lokale socjalne

1.

określenie mieszkaniowego za§obu, jego wielkości oraz struktury,

Mieszkaniowy zasob gminy, objęty wieloletnim programem stanowią lokale
araz lokale
mieszkalne w budynkach stanówiących własnośćGminy Miasta Sano!9
stanu na 31 lipiec ż0l2r,,
w budynkach wspólnot mieszkaniowyc-h zudzińemgminy, Wedfug

mieszkaniowy zasob gminy obejmował 801 lokali,
praw lokatorów,
Zgodnie z Jart. 2? ustawy z dnia ż1 częrwca }aak, o ochronie
sanoka
Gmina
mieszkaniowym zasobie gminy t o zmianie kodeksu cyvrilnego
_Miasta
,*yari"tłłu 7 budynków, w ktorych znaj&ąą się lokale
z zasobu mieszkanioweó
"lokale
socjalne. Poniższa tabela przedstawia stan zasobu
z przeznaczeniem na
stan na dzieh
mieszkaniow ega zpodziałem na lokaló socjalne i pozostałe lokale mieszkalne 31 lipiec 20l2r.

i pozostałe lokale
Tabelg 1. Stan zasobu mieszkaniowego z podziałem na lokale socjalne
mieszlralne - stan na dzień 3l lipiec 2al2r,
Lokale wg własnośct
lokale mieszkalne socjalne
lokale mieszkalne

2.

Razem

Ilośó

lokali
86
7|5
801

Określenie stanu technicznego zasobu,

jest
podstawowych elementów zarządzania substancją mieszkaniową
nlĄc\a budynków,
systematyc"nó ootorr:y,ly anie prŹeglądów zasobu oraz szacowanie stopnia
planowanie remontów
Właściwaocena stań technic"nęo budynkow potwala na racjonalne
lokale
biezących i kapitalnych. W ruńach zasobu mieszkaniowego występują zarówno
jak też lokale
pełnóstandardowe, wyposirżone we wszystkie ","^dlu instalacyjne,
zasobu
techniczny
stan
o obniżonym standarjŹie. Ponizsze tabele przedstawiają ogoĘ
mieszkaniowego gminy.

Jednym

z

Tab elu 2.

Rodzaj

mi

Rodzaj
technologii
tradycyina
uprzemysłowiona
drewniana

e

szkań komurlalnych

w g te

chnologii budołry.

I1ość

mieszkań
69Ą

I02
5

Razem

801

technicznego
Tabela 3. Rodzaj mieszkań komunalnych wg wyposażenia

Rodzaj technologii

Lięzba

I1ośó mieszkań

mieszkań

3. Powiększenie zasobu mieszkaniowego
prowadzoną
prawowitym właścicielom,wielkość
sprzedaż mieszkań, jak również zwrotem budynków
maleje.
zasobu mieszkanio*ógo Gminy Miasta Sanoka systematycznie
corocznie
W wyniku imierci, eksmisji, opuszczenia _mieszkania przez lokatora
zapotrzebowania
jednak.
zabezpiecza
nie
odzyskuje się około 30 1okali miesźtahych. To
lokali socjalnych, pomieszczeń
,apównienja
gminy na realizację ustawowego obowi irku
osób nie posiadających własnego
tymczasowy ch oraz zaspokajania potrzeb mieszkaniolyych
problemów mieszkaniowychbęz
mieszkania, których dochody uniemożliwiająrozvliązanie
pomocy gminy,
planuje się
W mviązku z dlżym zapotrzebowaniem gminy na lokale mieszkalne
poprzez: budowę dwóch blokow
nłiększenie mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta-S.anoka
budynków (22 mieszkania) oraz
komunalnych (około 96 mieszkań), nadbudowę istniejących
pomieszczeń (12 mieszkań),
dokonywanie adaptacji strychów, §uszarni, pralni. i innych
poszerzeni"'t ęg, osob"uprawnionych do lokalu iocjalnego atakże Y mYŚl nowYch
wpływ na
uregulowań prawnych''do pomieszczeń tymczasowych, mają bezpośredni
Niewystarczająca
przewidywany wzróst zapotrzehowania na wlw 1okaló i pomieszczenia.
sądowych. Nalezy podkreślió, że
dotychcŹas ńa liczba nie ponval a na rea|izację wyroków
osobom
ńe" wywiązYwanie się §rr", gminę z u§tawolvego obowiąZku zapewnienia

W

rwiązku

ze zĘm stanem technicznych niektórych budynków,

lokali socjalnych, skutkowaó może pozwami la.dowymi wierzycieli
(zwłaszcza właścicieli6ud}nkow prywatnych i spółdzielni mieszkaniolYych)

eksmitowanym

o odszkodowanie.

i

W młięku z

povłyższym zachoózi

koniecznośćrozbudowy istniejących

budowy nowych budynków socjalnych a także tworzenie pomieszcze

poprzez,.

h

tymczasowych

kontenerów
budowę budynku zbiorowego zamieszkania z prefabrykowanych boksów
s pokójo - ku.hni i w-spólna łazięŃa z przeznaczeniem na pomieszczenia
tymczasowe,
26 w Sanoku na
adaptacja części piwnic budynku socjalnego przy ul. okulickiego
pomteszczenia
na
_
7 iokali z przeznaczeniem
pomieszczenia tymczasowe
tymczasowe,
budowę nowego budynku socjalnego przy^u|. okulickiego
lokali - 24 o powierzchni od 20 m' do 34 m' kńdy,

Tabela 4. Prognozęwielkości zasobu komunalnego

w

_

prze\^iidywana |iczba

poszczególnych latach:

planowana
wielkośćw
poszczególnych
1atach

Planowana
ilośćlokali

4.

Monitorowanie potrzeb mieszkaniowych

na
Aktualne potrzeby miasta w zakresie iloŚci lokali komunalnych, szacowanYch
ciązY
na
Gminie
Dodatkowo
podstawie z}ożonychwnioskow wynoszą około 500 mieszkań.
wobec osób, którym
pomieszczehtymczasowych
lokali socjalnych i
ito*ią".t
jest
"up.ńi"nia
PrzedłoŻonYch do realizaĄi
został ofteczot|y w}rok eksmisyjny. Na dzień 01.08.2012r.
gminie 14 wniosków.
W za|eżnaściod kategońi lokalu oraz podstawy prawnej jego przydzięleniapotrzeby
na dzięi 0 | .08.2O12r. ksźałtują się następuj ąco
15lokali socjalnych
tj,
389lokali miesztahych dla osób umieszczonychna liŚcie przydziŃu mieszkań,
- z listy docelowej - 3\6
- zlisty budynkow prywatno - czynszowch - 13
:

- z 1isty zamian - 60

po uchwaleniu listy,
88 lokali mieszkalnych dla osób, które ńażyłynowe wnioski,

Miasta Sanoka
Jak wykazuj ńurru analiza posiadane zisoby mieszkaniowe Gminy
"
są niewystar czające ło zaspokojenia biezących potrzeb mieszkaniowych.

4

Rozdział III.
ze stanu technicznego
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikaj ący
budynków i lokali zpodziałem na kolejne lata
ich stanu
budyŃów i loka]i wynikają.z koniecznościutrzymania
w nich
przebywających
technicznego na po"io-i. zapewnialącv* t.:pi.czeństwo
Żułtęane są one Przed9 wszYstkim
Lvdzl i mienia w okresie ich uzytkołania.
instalacji rvłiązanych
zvtrzymantem w pŃiało*ym stanie technicznymurządzehi
gazovłYch,
z budynkiem a w rir"ganĆściinstalacji wodoóiągowo-kanalizacyjnYch, dachowego,
kominowych, pokrycia
C.o., ciepłej wody, elektrycznej, pr"Ńodow
przeciwpozarowej,
stolarki Ónórrnei i J."wiowej o,a, oóh,ony
gmmy
) i;ri planowaniu remontów i modeńizacji zasobu mieszkaniowego
zakresie
w
przeprowadzanę
uwzględniono wyniki okresowych przeglądow ludynt9w,
budowlane oraz sporządzany na tej
wymagany m przęz art. 62 ustawy iru*o
plan remontów
podstawie ptzez przedsiębioTt*" zarząĄzające zasobem
imodernizacji zasobu na dany rok kalendarzow,
latach koniecznym jest
_r_
ze wzgIędu na zaleg}ości remontowe powstałe w poprzednich
ludzi i mienia oraz wykluczenie
ustalenie priorytetói-ńiąruny"h zbezp\eczeń§twem
- właścicielazasobu
§ytuacji świadczących o niegospodarności. gTily priorytetowe_
W okresie
będą
mieszkaniowego. Do prac remontowych, którew}mianę instalacji gazowych (przerobka ze
obowiązywu.riu progruń zaliczyć nalezy
instalacji na ,pu*unÓ;, naprawę przewodów _ kominowych

t. potrzeby remontowe

skręcanych
iwentylacyjnych,wymianępot.y",dachowych,-wymianęstolarkiokiennej
w których mieszczą się
w budyŃach będących własnościąGminy Miasia 9*:t n
będą praęe termomodęrnizacyjne
lokale mieszkalne.§ Juto"j kolejności prówad"one
stanowiących własnośćgminy,
mające na celu oano*i.ni. .t.*uó;i budynkow

Zestawienie potrzeb finansowych

i

rzeczovłych w zakresię remontów

i

modernizacji

przedst awi ają p oniższe tabel e,

Tabelu 5. PIąn remontów budynkow komunalnych

Zak
1

"s

planowanych robót

Ptaro*a* *artośćrobot w latach
ż012

remont dachu

ź remont elewacji

ż075

żarc

ż0I7

2013
80000

z014

50000

50000

60000

l50000

150000

150000

l 5000

1

40000
5000

;J

remont klatek schodowych

20000

20000

20000

20000

20000

2000C

4

wymiana stolarki

1000C

20UUU

15000

15000

15000

l5000

=
)

remont pustostanow

200000

200000

200000

200000

200000

200000

50000

50000

50000

50000

50000

50000

2E0O0U

470000

43§000

435000

310000

290000

6 pozostałe remonty

Razem:

własnoścGminy
Tabela 6. Plan remontów buĘnków stanowiących
stronie Gminy Miasta Sanoka),
Zakr es planowanych robót

20000

20000

20000

2000C

186000

100000

80000

80000

50000

50000

lZUUU

30000

25000

20000

20000

20000

2500C

30000

20000

l0000

10000

1000C

42700

50000

50000

40000

40000

40000

300000

280000

250000

250000

250000

250000

56E100

510000

445000

420000

390000

390000

remont dachu

ż remont elewacji
iemont klatek schodowych

a

J

4 wymiana stolarki
=
5

pazostńe remonty

6

zaliczkina fundusz
remontowy

Razem:

F6-ro*-anawartośćrobot w latach
żal6
20l5
20]'4
2at3

ż077
20000

2012
240u

1

i Waścicieli(koszty po

Rozdział TV.
Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach
Miasta
planuje się sprzeda ż lokali mieszkalnych stanowiących własnośćGminy
uchwałą Rady Miasta Sanoka,
Sanoka wyŁącznie na wniosek nui"^"y-rgodnie z odrębną
nizej
prognoza sprzedńy lokali mies"t utiy"fi w poszczógohych latach przedstawia
zamięszczona tabela.

Tabela7.Prognozasprzedażytolralimieszkalnychwlatach2012-20]7
Planowana sprzedaż

Rok

l0

2012

2aB

15

żo14
2015

15

15
15

ż0].6

żan

15

Razem:

85

Rozdział V.
Zasady

1.

polĘki

czynszowej oraz warunki obniżania czynszu

powinna zmięrzaó do
Polityka czyfsszowaw latach 2072 - 2Ot7 prowadzonlprzezGminę
finansową
takiego ksźałtustawek czynszll1 ktore zapewn\Łyby samowystarczalnośc nie
pokrywać
Ęlko
źó* stopniowo powinny
gospodarki mieszkaniowei wpływy ,

"ryn

6

(

środkow na
ale zapevłrić rownież pozyskanie
trtrzymaniabudynkow,
biezącego
kosży
pface remontowe.

ż,

WzasobiemieszkaniowymGminyrozr!żniasięnastępującerodzajeczytszów..
czvnsz zalokal mieszkalny;
Zj cryn , zaloka|.socjalny;
1)

asowe
3) czy nsz za p omie szczenie tymcz

J.

;

użytkowej lokalu w drodze

zar

ządzenia
lub

ą czyflszLl za .rł powierzńni
')'u*,eĘanieniem c)ynnikow obnizających
ustala Burmistrz Miórtu Sanoka,

Stawkę podstawow

1

iiŃ
'-

Zrru:ących wartośćużytkową t,j,
Ioki\izacjabudynku w mie ście,

:r'ffi";"#:f5tJr;"Hdi,1*- w

ojoi'"s3łi§

:

cje, orazich stanu'
urządzenia techniczne i instala

"'#*iff3:oiłLl*rne . opłacają najemcy l:k"li
k9sztY

stanowiących
administracji'
Sanoka. Czynsz obejmuje:
mieszkaniowy zasób Gminy Miasta
ws7śkicłrpomieszczeh wspolnego
zieleni
trzymaiił
kosźy
9raz
konserwacji,
koszty
ouo*iT""] dL uiszczarlia opłat nvtęanych
użytku Najemca oprócz cZynśZLIl"*
oPłat za dostawę do
nierateznyót dó właŚcicieta' tjopłuł
or*
,ni"r-ituniu
z eksploatarją
płynnych i stałych, w
lokalu energii elektrycznej ,8a?:d;;;;;-lou1";.rr,"czystości
bezpośrednio z dostawcą
,,,u zavłartej
"*ó*y
przypadku gav il"."iri"ń-zn,kalrlń.
podwyższyć czynsz,.

-

loial może
mediów lub dostawcą usług. wv"r:.":ą.v
wypowiadającdotychczasowąwysokośccilynszvwterminieokreślonymprzeplsaml
pfawa.

4.

Stawkaczyr§szLlza|okńsocjalnyipomieszczenietym""l:l.niemoze
obowiąłującego w gminnYm zasobie
nujnii,iJiŚ-"ryn
p'o.,ó-rru*ti
przetroczye
^
wniosek .najemcy lokalu mieszkalnego,
na
Sanoka,
ffixir#"K;r,"
_mo.że
ty^"zasowych stosowaó
z zastrzeżeniem najemcow 1okali";"d;;y;h.i l,p*,ź","i
obniżki ."yrrr"u
7.

*,;;;"Ń"

do najemców o niskich dochodach.

Stosowane obniżki czynszu"

Wysokość obniżki czynszu
,"

i;'.i;*oio prr.pi**

ó doOattactr mieszkaniowych

Iiczotaw

L%l

I%"7

Rozdział

Y[

Sposóbizasadyzarządzanla'lokalamiibudynkamiwchodzącymiwskład
mieszkaniowego,u,or.,GminyMiastaSanokawkolejnychlatach

Wzaleznościodformywłasnościnieruchomośctzuządzanieposzczególnymi

przepisami,
nieruchomościami,Óto*un" jest odrębnymi

1.

2.

Zarządmieniem komunalnym obejmuje:
a) administrację zasobami w zakręsie lokali,
b) bieżącąkonserwacj ę zasobów komunalnycĘ
prawem dla
wykonywanie wsielkich czynnościprzewidzianych obowią.zującym
"i' ńnajńuj ącę*o zwyjątkiemspravr zastrzeżonych do kompetencji Gminy,
d)- windyt aóii łarcznoŚ.i ,tuno*iących pozytki i przychody oraz reprezentowanie
interósów gminy miasta Sanoka w zakresie gospodarki lokalowej.
zasobami komunalnymi obejmuje całokształt spraw z;wiązanych

Administracja

z eksploatacją lokali, aw szczególności:
pomieszczeh i utządzeh
a) .ri."y-y*anie w należytyń stanie, porządku_ i .czystości
' budynku słuzących do wsiolne go uzytku mieszkańcó w oraz jega otoczenia,
b) wy{onywanie wszelkich Ózynnóści po stroni9 wynajmującego określonych
prawem oraz umowami z najemcami zwyłączeniem spraw będących w vryłącznej
kompetencji Gminy,
c) zapewnienie dostaw mediow do uzytkowników,
najemcami,
d) ubezpieczenie, ofacanie podatkow orazbieżąca korespondencja z
sąprzez Sanockie
J. BudyŃi tędące *.ułoś.iwłasnościąGminy Miasta Sanoka zarządzane
zawartej
podstawie
na
sanoku
prze-dsiębiórstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o..w
umowy Nr 92lg5 ,u*irt"iw dniu 28,12.1995 r. na czas nieokreślony.
jest
Gmina Miasta Sanoka wL wszystkich wspólnotach mieszkaniolyych reprezentowana
które
Sanoku,
w
przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodirki Mieszkaniowej Sp, z ,o,o,
wedfug
upo*arnione jest do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta sanoka.
jest
53
wspólnot
człoŃiem
stanu na dzieh 3t.a7.2ol2r. Gmina Miasta Sanoka
zarządu nieruchomością
koszty
pokrywające
mieszkaniolvych na które wpłaca zaliczki
e
szkaniowe.
wspolną zgo Ónie z uchw ńami p o dj ętym i pr zez wsp ó lnoty mi
cmina nie-pr"ewiduje w kolejnyń iataci zm\an w zakresie zarządzan\a mieszkaniowYm
przepisów
zasobem gminy o iń konie"inóSetaka nie będzie wynikała z abowiąaĄących
pfawa fubl powodu nie wywią.zlrwania się z postanowień zawartej umowy.

Rozdział VII

Źródłafinansowania gospodarki mieszkaniowej
konserwacji,
Iako źródło finansowania gospodarki mieszkaniowej w zakresie eksPloatacji,
remontów biezących, ."*ontó* kapitalnych oraz budowy przyjmuje się:
a) Wpływy z czynszów zalokale mieszkalne,
b) Wydatki celowe zbudżąu miasta,

c)

Dotacje z budżetu państwa,
d-) FinanŚowanie w oparciu o kredyty dfugotermin9we:
Finunrowanie w oparciu o środkiz Krajowego Funduszu Mieszkaniowego ila
"j
f) zasadachokreślonych przepisami prawa,

Rozdział

VfiI

wysokośćwydatków w kolejnych latach z podziałem na koszĘ bieżącej eksploatacjio
oraz koszty modernizacji tokali i budynków wchodzących w skład
r<oLty
".Inorrtó,o
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Sanoka, koszĘ zarządu nieruchomościami
wspólnymi, ktorych Gmina Miasta §anoka jest jedynym ze współwlaścicieli,a także
rvydatki inwesĘryjne

8

w skład mieszkaniowego
w czYnszll zaich
i
uwzględnione
zasobu Gminy ponoszone sąptzeznajemcow lokali
najem. rańulacja kosztów przedstawiona ptzez Administratora Podlega
zatwier dzeniu pr zez Burmi strza Miasta.
Kosźy 1."*oń* oraz kosńy modernizacji lokali i budynkow wchodzącYch w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy przedstawione zostĄ w Rozdziale III.
jest
Koszty ,urrął, nieruchomosóiami wspólnymi, których Gmina Miaya Sanoka
jednym ze wspołwłaścicieliponoszone są przęz najemców lokali. i uwzględnione
w czynszu za ich najem, oru, prr"" wspołwłaścicieliuwzględnione w oPłatach
eksplÓatacyjnych. Kosły eksploatacji, konserwacji i remontów przedstawione Ptzez
ZaiządcępodiegazatwierdzeniuprzezWspolnoĘMieszkaniowe.

1. koszty bieżącej eksploatacji budynkow wchodzących

2.
3.

Tubela 8. Przewidywana wysokośćwydatkow w poszczególry"h_ latac! dotyczących
buĘnków i lokali stanowiących mieszkaniowy zasob Gminy Miasta Sanoka
z podziałem na koszĘ bieżącej eksploatacji, konserwacji i kosztY zarządu
ni eru chomo ściami w spólnymi.

Wyszczególnienie

planowana wartośćw latach
2a15
20l4
2a13
2alz
120 00C 115 000 1 10 000 1 10 00C

10 000

2017
1 10 000

75 000

75 000

75 000

120 00C

120 00C

120 000

120 00C

305 000

305 000

305 000

305 000

1

koszty zarząóu

2

kosży konserwacji

80 000

79 000

75 000

3

koszty eksploatacji

l30 000

125 000

330 000

319 000

Razem.
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Rozdział D(
gospodarowania
Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizacię
mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Sanoka

1. Burmistrz Miasta będzie prowadztł, dzińania mające na celu PoPrawę istniejącego

lokali
stanu technicznego mieszlań poprzez podwyzszenie standardu opuszczanYch
mieszkalny ch oraz budyŃow tj. :
adaptację mieszkań uwzględniającą likwidację wspolnych węzłów sanitarnYch,
modernizację istniejących instalacji i wykonanie nowych (likwidacja Pieców
gaz
węglowych i wykonanie nowoczesnęgo ogrzewania np. c.o. etazowego na

2.
3.

itp ).

ZaŁJada się modernizację istniejących i wykonanie nowych przyłączy instalacYjnYch
do budyŃów.
Planuje się stopniową termomodernizację budynkow komunalny ch poprzez"

-

modernizacjękotłowni lokalnych,
dociepleniebudynków,
modernizację instal acji grzewczy ch"

5.

miasta
Burmistrz Miasta podejmował będzie dzińaniauwzględniaj ące porządkowanie
i potrzeby inwesĘcyjne mające na celu:
- zamianę lokali mieszkalnych
- tworzenie nowych lokali mieszkalnych,
przyjętywieloletni p.ógru* gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta
Sanoka ma na celu iytycienie kieruŃów dzińah, które pozwolą na racjonalne
gospodarowanie zasobeń mieszkaniowym oraz umożliwią Gminie Miasta Sanoka
iapewnienie ustawov/ego obowią7ku dostarczenia lokali socjalnycĘ zamiennych,
mierze zaspokoi potrzehy
pomieszc"eń tymczasivych,
'o a także w pewnejprzedstawione
w programie
niskich dochodach.
mieszkaniowe gospodarsiw
ma na
lat,,która
5
potrzeby nut.esĘą politykę Gminy Miasta Sanoka na najbliłsze
ielu tworzenie wńnków- do zaspokajania potrzeb mieszkaniowYch wsPÓlnotY
samorządowej. Wspieranie zńożehprogramu winno odbywaó się poprzez:
a) prreinaczenie w miejscolvych ptanactr ptzestrzennych terenów pod zabudowę
mieszkaniową
mowiących
b)' uzbrojenie terenow w media, tworzenie porozumień, umów
o wspólnej realizacji budowy budynków wielorodzinnych ze Społdzielniami

6.

Mieszkaniowymi,
c) wykorzystywanie programu do innych opracowaĄ
0 stósowanió odpowieanictr bonifikat przy sprzedazy i wykupie mieszkań,
e) przestrzeganie zasad pr zy działu mieszkah,
g *łus.i* ł prr"rnu"Ź"n\" środkowfinansowych na modernizację zasobów
mieszkaniowych
gmlnę
g) tworzenie porozumień, umów mających na celu realizację przez
gminy
postanowień ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
i o zmianie Kodeksu cywilnego.
Realizacja zńożeh programu pozvroli miastu prowadzić racjonalną politykę
mieszkaniową.
§2

wykonanie uchwały powlfriza się Burmist rzawt Miasta sanoka.
§3

Traci moc Uchwała nr KIJ73\07 Rady Miasta Sanoka z dnia 10 maja 20a7r.
§4

UrzędowYm
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Woj ewodźwa Podkarpackiego.

Przewodn
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