
UCHWAŁA NR XV/217/19
RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany "Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym miasta 
Mysłowice na lata 2017-2021" stanowiącego załącznik do Uchwały XXVII/435/16 Rady Miasta Mysłowice 

z dnia 24 listopada 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym                       

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 21 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 

2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. Dokonać zmiany "Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym miasta Mysłowice 

na lata 2017-2021" stanowiącego załącznik do uchwały XXVII/435/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 

24 listopada 2016 r., w ten sposób, że:

1) W rozdziale II § 2 pkt 1 zmianie ulega tabela „Prognoza potrzeb mieszkaniowych gminy miasta Mysłowice 

w zakresie lokali socjalnych", na następującą:

Lata Potrzeby :
osoby 
oczekujące 
na najem 
socjalny 
lokalu

Składane 
wnioski+ 
wyroki
 o 
eksmisję 
w danym 
roku

Przekwa
lifikowania

Odzysk Budowa 
lokali 
socjalnych

Uwagi

Razem stan 
wyjściowy 
XI 2016

421

XII 2017 416 60 5 60
XII 2018 411 60 32

25
8 Uwolnienie w zasobach 32 lokali 

z tyt. budowy mieszkań 
komunalnych w budynku 

W.Skotnica 41.
Wyremontowanie 25 mieszkań ze 
środków UE na lokale socjalne. 

Budowa lokali socjalnych w 
zabudowach pawilonowych.

2019 384 60 5 15
2020 400 60 15 18 18 lokali zostanie 

wyremontowanych                      
w ramach środków UE (10.2.1 
RPO WSL 2014-2020) z 
przeznaczeniem na lokale 
socjalne ( projekt do oddania w IV 
kw .2020r.)

2021 400 60 5 15 8 budowa lokali modułowych

2) Zapis w rozdziale II § 2 pkt 1 o brzmieniu:

"Miasto podejmuje działania w celu przejęcia nieruchomości przy ul. Krakowskiej nr 14, która 

po zmodernizowaniu przeznaczona będzie na lokale mieszkalne komunalne - około 100 mieszkań. 
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Budownictwo socjalne- kierując się doświadczeniem miast ościennych realizujących ustawowy obowiązek 

dostarczenia lokali socjalnych poprzez tzw. "lekkie budownictwo socjalne„, zakłada się przystąpienie 

do realizacji tego rodzaju budownictwa socjalnego, w technologii pawilonów modułowych (8 lokali socjalnych)"

otrzymuje brzmienie:

"Miasto podejmuje działania w celu przejęcia nieruchomości przy ul. Krakowskiej nr 14, 

która po zmodernizowaniu przeznaczona będzie na lokale mieszkalne komunalne - około 100 mieszkań. "

3) W rozdziale V § 5 pkt 4 tabela „Przewidywane zmiany stawki bazowej czynszu

w lokalach pełnostandardowych w zasobie gminy Miasta Mysłowice na lata 2017-2021”,

otrzymuje brzmienie:

Rok Stawka czynszu bazowa (zł m2) Wzrost o 
%

% aktualnej wartości 
odtworzeniowej*

Wartość 
odtworzeniowa zł/m2

X 2016 5,51** 5,00 1,88 3.519,00
2017 5,79 5,00 1,95 3.519.00
2018 6,08 5,00 2,08 3.519,00
2019 5,97 0% 1,90 3.787,00
2020 6,27 5% 1,99 3.786,00

2021 6,59 5% 2,09 3.786,00

(wartość odtworzeniowa obowiązująca id 01.04.2016 – 3.519.00 zł/m  3% tj. 8,79 zł/m2)

*% aktualnej wartości odtworzeniowej oblicza się następująco: stawka czynszu x 12 m-cy i % z wartości 

odtworzeniowej.

**Średnia rzeczywista stawka czynszu z zasobach gminnych wynosi 3,64 zł/m2, stawka czynszu za najem 

lokalu socjalnego 1,75 zł/m2

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego.

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Mysłowice

dr hab. Tomasz Papaj

Id: 8953F4D6-6F8A-4B3E-BAEC-7AA90E1EC619. Podpisany Strona 2 z 2




