
Uchwała Nr x67l20l1

Rady Mie.iskiej Gniewkowa

z dnia 31 sierpnia 2011
W sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem

gminy cniewkowo n a lata 2012-2016

Na podstawie ań'21 ust' 1 pkt. 1 i ust' 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2oo1 r' o ochronie
praw |okatoróW mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywi|nego (Dz. U' z
2005r .  Nr31 poz .266 oraz  z  2006r .  Nr86poz .602,  Nr94poz .657,  Nr  167,  poZ.  11g3 i
Nr249,  poz .  1833,2007r .  Nr  l28  poz .  902,20A7t .  Nr j73poz .  1218,2010( .  Nr3  poz .  13
oraz ań' 40 ust' 1 ,aft' l41 ust' 1i a|t' 42,poz. ustawy z dnia B marca ]99or' o samorządzie
gminnym (Dz .U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 , z 2OO2r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 5Sg, Nr
113 , poz. 984, Nr 153 , poz. 1277 i Nr 214, poz. jBO6, z 2OO3 r. Nr 80 poz. Z1T i Nr 162 ,
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, paz. j7\g, z 2OOSr. Nr
172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz 2006r. Nr 17 poz. j2B i Nr jB1, paz. 1337 oraz z
2007r. Nr 48 , poz. 327, Dz.u. z 2000r. Nr j3B , poz. 974, Dz.u. Nr z 2OO7r. Nr 173, poz.
1218,  Dz .U.  2  2008r .  Nr  180 ,poz .  1111,DZ.U.zZOAU.Nr223,poz .1453,  Dz .U.z2OO9r .  Nr
157,  poz .  1241,  Dz .U.  z  2O1Or .  Nr28,  poz .  142,  Dz .U.  z  2O1Or .  Nr  28 ,  poz .  14Z,Dz .U.z
2010r. Nr 28,poz. 146, Dz.U. z 2010r. Nr 1A6 , poz. 675, Dz.U. z 2O1Or. Nr 40 , poz. 230.
Dz'U. z2011r' Nr 1,]7, poz' 679' Dz'|J 'z 2o'|1|' N|21' poz' 113 uchwa|a się ' co następu]e

Rozdział 1

Postanowienia ogó|ne

s 1' Uchwala się W;e|oletni program gospodarowania mieszkan;owym zasooem gmlny
Gniewkowo na lata 20,]2-2016 obejrnujący:

1) Analizę potrzeb oraz plan remonióW i modernizacji Wynikający ze stanu tecnnIczneqo
bLoynkóW; loka j i  ;

2) Zasady polityki czynszowej ;
3) Sposób i zasady za|ządzania |oka|ami i budynkami

mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidnĄ/ane zmiany
mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach ;
ZrÓdła fnansowania W ko|ejnych |atach

Wchodzącymj W skład
W zakresie zarządzania

4)
Wysokość WydatkóW W koląnych |atach , z podziałem na koszty brezące]
eksp|oatacji' koszty remontóW oraz koszty modernjzacji |okali i budynkóW
Wchodzących W skład mieszkaniowego zasobu gminy' kosfy zarządu
nieruchomościami Wspó|nymi, kiórych gmina jestjednym ze WspóhĄ'łaścicieli . a takze
wydatki inwestycyjne.

s2' l lekroć W uchwale jest mowa o:
1) Ustawie o och|onie p|aw |okato|óW _ na|eŻy p|zez to rozumieó Ustawę z dn|a 21

czef'rrca 2oo1|' o ochronie praw |okatoróW ' mieszkaniowym zasob|e gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005r. Nr 3.1, poz. 266 oraz z 2006r. Nr 86 , poz.
657, Nr'167 poz. j j93 i Nr 249, poz. 1833);



2) Gminie _ na|eży przez to rozumieó miasto i gminę Gniewkowo ;
3) Budynku komuna|nym _ należy wzez to rozumieć budynek stanowiący Własność

Gminy Gniewkowo;
4) PK ,Gniewkowo' sp' z o'o' _ na|ezy pPez to rozumieć PzedsiębiorshĄ/o Komuna|ne

,'Gniewkowo', spółka z ograniczoną odpowiedziaInością

Rozdział 2

Prognoza dotycząca Wie|kości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego
gminy w poszczególnych latach, z podziałem na |oka|e socja|ne i pozostate |oka|e
mieszkalne.

s 3' Prognoza dotycząca Wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego.

PŻyjmując jako podsiawę dane z ostatnich lai można założyć, że slan zasoDu
mieszkaniowego gminy będzie u|egał zmniąszeniu popzez Wykup ]okali oraz w zw|ązKu
rozbiórką budynkóW uznanych za zagraŻone - Utzymanie wie|kości zasobu mieszkaniowego
uza|eżnione jest od ilości napraw głóWnych i remontóW przekraczających zakres nap|aw
bieżących, gdyż zaniechanie Wrykonywania tych remontóW będzje powodowało szybkie
pogafszanje się stanu technicznego, zwiększanie się ilości budynkóW zagrożonych i
os|aIecznie przeznaczonych do rozbiórki '

Zmianę tego njekozystnego stanu można uzyskać poptzez budowę budynkóW socja|nych 'przy Wykozystaniu części środkóW Z budzetu pańsh]'r'a ' W p|anach inwestycyjnych na |ata
2o1o-2o11 zap|anowano budowę drugiego budynku socjalnego- z uwagi na powyzsze
na|eży dążyć do Wybudowanja W latach 2012.2o16 ko|ejnych budynkóW socjalnych.

Ponadto pojawiła się w Jatach 2012-2016 możliwość objęcia mieszka|nichła wsparciem z
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej' W związku z powyższym gmina Gniewkowo
bieze udział W pozyskiwanju ś|odkóW uruchamianych z prognozy europejskiej-

Powyzsze pzedsięwfięcia mają na ce]u uniknięcie zagroŹeń Występu]ących z
zakwaIifikowaniem budynkóW do rozbiórki i koniecznością zapewnienia lokali Zamiennych i
socjalnych.

s 4' Wielkość Zasobu mieszkaniowego'

WieIkośó zasobu mieszkaniowego gminy zaządzanego p|zez PK,,Gniewkowo, Sp' z o'o'

1) Mienie komunalne : 32 budynki o łącznej powierzchni użytkowej ok' 7 g4o,3o m2 z
223 lokalami , wtym 198 lokale mieszkalne;

2) Lokale komuna|ne budynkóW Wspó|not mieszkaniowych (33 budynk|) ' W których
gmina posiada Udział W nieruchomości Wspólnej obejmują 163 |okale ' W tym 151
lokale mieszkalne;

3) za|ządzanie 10 budynkami pryWatnymi o łącznej powierzchni 1839'16 m2 ' Wramach prowadzenia cudzych spraw bez z]ecenia ' W których znajdują5ię 53 lokale w
tym 48 lokali mieszkalnych .

W mieszkaniowym zasobie grnjny wydzielono 1 buclynek ,
przeznaczonych na Wynajem Wyłącznie jako loka|e sociaIne-

W którym znajduje się 14 |okali



S 5 Ocena stanu iecftnicznego zasobu mjeszkaniowego _
Substancja mieszkaniowa ' którą administru.ie PK'Gniewkowo', sp. Z o'o. Wykazu,ie bardzo
duze zużycie technjczne , Wynikające p|zede Wszystkim z Wjeku budynkóW '
9:::ę .]i:" łechnicznego na|eży razpatywać papzez ana|jzę zużycia technicznego(r|zycznego) , tunkclonaInego (użytkowego) i środowiskowego' ocenę stanu technicznego
budynkóW przedstawia poniższa tabe|a:

1 . Rynekl2 78,60
2. Dąb|in 9 7 4,20

Cmentarna 2 67,52
Paiąkowskiego 4a 58,72
KIińskiego 51 48,45
Sobieskiego 2l 47,47

7^ K.lińskiego l0 46,93
Ma*owo 1 46,88
Rynek 6 45,92

10. Kościelna 6 44,97
11 . Ostrowo I 44,70
12 . Kil ińskiego 39 41,50
3. KjIińskiego 50 40,92
4. lsobieskiego '11 40,92
5. lzamkowa 3 44,92
6. Skalmierowice 18 40,92
7. Sobieskiego 4 40,28

18 . Sobieskiego g 40,28
19 . Sobieskiego 34 44,28
20. Gąskj 35 40,28
21 . Skalmierowice 13 39,28
22. Rynek 1B 38,03
23. Sobieskiego 16 38,03

Toruńska 43 38,03
25. Dąblin 3 38,03
26. Skalmierowice'14 38,03
27. Rynek 1 37,80
28. Dworcowa 14 34,88
29. Inowiocławska 2 34,88
30. Skalmierowice 15 34,88
31. Welowieś 70 34,88

33,21
33. Paderewskiego 1O 33,21
34. Podgórna 3 29,87



35 Sikorskiego 34a 29,87
36. Kil ińskiego ]9 21.87
37. Dworcowa 8c 15,20

Z danych Wyn;ka' że MW budynki posiadają następujące WyposaŹenie iechnjczne;

- instalację e|ektryczną
- insta|ację Wodociągową
. instajację kana|izacyjną
- jnsta|ację gazową
. instalację centralnego ogrzewania
- insta|ację ciepłą. Wody

42 budynki
42 budynki
24 budynki
oraK
4 budynki
DTAK

,]0070 zasobóW;
100% zasobóW;
45ok zasobów;
0 % zasobóW;

1oyo zasobów;
0% zasobóW'

Rozdz.ał 3
Ana|ifa potŹeb oraz p|an remontów i modernizacji wynikaiący fe stanu technicznego
zasobu budynków.

s 6. 1' Budynki zagrożone i przeznaczone do |emontu kapitalnego'

Budynki przeznaczone do remontu kapitaInego Wyszczegó|niono pogrubioną czcionką W
tabeli przedstawiającej technjczne zużycie nieruchomości W rozclziale 2 s 5 poz' 4 do 1 1.
szczegółowe opisy stanu iechnicznego poszczególnych budynkóW oraz |okaIi mieszkalnych
zawiera p|an .feczowo finansowy potrzeb remontowych zasobu ' stanowiący załącznik do
uchwały' Poddano ana|izie potrzeby remontowe uznając za prioMet zabezpieczenie
substancji mieszkanjowej W stanie zagrażąącym lub mogącym zagrozió bezpleczeństwu
uzytkowania , a fatem W c;ągu najb|iższych 5 |at należy dążyć do WyKonan|a prac
remontowych W budynkach, ktÓrych stan okreś|ono jako zły'
Brak realizacji planu skuikować będŻe dalszą degradacją substancji mieszkanjowej oraz
zwiększeniem się jlości |oka|i koniecznycl,] do wykwaterowania rodzin W nich
zamieszkujących z uwagi na zły stan techniczny'

2- Remonty bieżące i modernizacje

Budynki komuna|ne i pryWatne oraz loka|e komuna|ne W budynkach Wspó|not
mieszkaniowych poddawane są sUkcesywnym kontrolom przez administratora | |nspekto|a
technicznego Zatrudnjonego przez PK ',Gniewkowo', Sp. z o'o. Na podstawie sporządzonego
p|anu |emontóW powinny byó realizowane potveby remontowe , W ramach p|anóW
remontow zabr'r'ierdzonych p|zez grnjnę powinny byó prowadzone roboiy ma]ące na ce|U
|]tolT"n]" substancji mieszkaniowe.j W slanie niepogorszonym , jednakże z uwagi na brakśrodkóW finansowych reaIizowane są jedynie sfuvierdzone p|zypadki zagrożeń' Wykonywane
są prace remontowe polegające na Wymianie instalacji WewnętŻnych ' których zły stantechniczny ' sh^,ierdzony W trakcie kontroli moze powoJować zagrozlnia dla uzytkownikóW(instaIacje elektrycfne' naprawy piecóW g|zewczych ) Stan techniczny |okali mieszkalnych ijch Wyposażenia róWnież Wymaga z uwagi na Wiek budynkóW przeprowad.eniu w p,ze"iągu
5 lat modernizacji zv'rłaszcza w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej (likwidacja
sucnych wc.) oraz wykonanie wentylacjr .



Brak izo|a!]i poziomych j pionowych powoduje zawj|gocenia ścian ' stropóW i podłóg co
prowadzi do zag|zybienia mieszkań ,a przede Wszystkim osłabia konstrukcję ' niszczy
stropy' ściany mienie |okatoróW oraz stwaŻa zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi'

samowo|a budow|ana _ dokonywane przez loka|orów W |atach Wcfeśniejszych zmiany i
modernizacje np' Wybijanie dodatkowych otwo|óW W ścianach' urządzanie bez izolaąi
pomieszczeń sanitarnych'
zniszczone e|ewacje _ poza aspektem estetycznym powodują wypłukania ' Wykruszanie
zaprawy' Zawi|gocenia i p|zema|zania wzegród budowlanych '
Nieszczelne pokrycia dachowe _ to p{zyczyna niszczenia konstrukcji dachóW' stropóW a W
konsekwencji całego budynku i mienia IokatoróW.

Baraki _ nie spełniają W żadnym stopnju WarunkóW ' jakim powinny odpowiadać budynki i
|okale mieszkalne' Pochłaniają ogromne środki na ich utrzyman;e ' njezbędne remonty' np.
instalacji elektrycznej. pokrycia dachu , na usuwanie awarii.

Zabudowa gospodarcfa _ nieuporządkowana ' chaotycznie pobudowana w bardza złym
stanie technicznym, niemaI W 100 % ' Remontowanie jej jest nieopłacalne lecz wymuszone.
gdyż służy jako pomieszczenia gospodarcze |okatoróW (skład opału) ' sanitariaty , które są
niezbędne , bowjem stanowią pomieszczenia przynależne do lokaIi mieszkalnych'

ogrzewanie mieszkań _ znaczna częśó piecóW jest zużyta . w budynkach z ogrzewaniem
piecowym Występuje często problem nieszczelności kominóW na skutek ich zużycia
technicznego' Jedynym skutecznym sposobem jest ich przemurowanie na całeiWvsokości .

Pokrycia dachowego Wymagają stałych napraw i konse|wacji' Z uwagi na ograniczone środki
finansowe W ostatnich |atach Wykonano niewie|e rernontóW pokryó dachowych Wraz z
obróbkami bIacharskimi'

Potzeby remontowe W poróWnaniu z moż|iwościami finansowymi \Ąynikające z powyż!'zą
anaIizy ' ewidentnie Wskazują na brak reaInej moż|iwości zrea]izowania koniecznych zadań
remontowych ' poniewaz Występują zbyt duze rozbiezności pomiędzy poiruebami
finanso!,lynri a spodziewanymi przychodami na remonty i modernizacie substancii
mieszkaniowej.

Rozdział 4

zasady poIityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszL.

s 7. 1' Przepisy uchwały stosuje się do mieszkaniowego zasobu gminy ' tj ' do lokalj
stanowiących Własność gminy a|bo gminnych osób prawnych Iub spółek handIowych
utworzonych z udziałem gminy a takze |oka]e pozostające W posiadaniu samoistnym tychpodmiotóW.
2' Dzialania podejmowane W zakresie po|ityki czynszowej zmierzają do uttzyman.a zasobu
mieszkan;owego gminy Gniewkowo na zadowaIającym poziomie tećhnicznym j estetycznym.
stawki czynszu za 1 m2 powieŹchni użytkowej |oka|i mieszka|nych dla mieszkaniowego
zasobu gminy usta|a Burmistrz Gniewkowa W drodze zarządzenia na podstawie postanowień
niniejszej uchwały.



3' siawka za lokal socja|ny nie może przekfaczać połowy siawki najniższego czynszu
oboWiązującego W gminnym zasobie mieszkaniowym.
4. Stawka czynszu za z{mowanie pomieszczenia tymczasowego ' o którym mowa W ań'
1046 ustawy z dnia 17 listopada 1964r' Kodeksu posiępowanja cywi|nego (Dz. U'Nr 43 ' poz.
296 ze zmianami)nje może przekroczyć połowy stawki najniŹszego czynszu obowiązującego
w gminnym zasobie mieszkaniowym.
5' czynsz obejmuje podatek od njeruchomości , koszty administrowania , koszty konserwacji,
utŻymania technicznego budynku ' koszty utrzymania wszysikich pomieszczeń Wspó|nego
użytkowania, W tym opłaty za energię e|ektryczną '
6' Na.jemca oprócz czynszu zobowiązany jest do uiszczania związanych z eksp|oatacją
mieszkania opłat niezaleznych od Właścicie|a tj- opłat za dostawę do loka]u energll, gazu'
Wody' oraz odbiór nieczystości płynnych W Wypadkach , gdy korzystający Z |okalu nie ma
zawańej umowy bezpośrednio z dosiawcą medióW IUb dosiawcą usług.

s 8' 1. P|zy usta|aniu stawek czynsfu za lokale gmina zob|igowana jest zgodnie z ań' 7 ust.1
ustav'/y o ochronie praw lokatoróW , do uwzględnienia czynnikóW podwyższających |ub
obniża,iących ich Wańość uŹytkową, a W szczegó|ności :,]) położenie budynku;

2) położenie |oka|u W budynkuj
3) WyposaŹenie budynku i|okalu W urządzenia techniczne ijnstaIacje oraz ich stan;
4) ogólnego stanU technicznego budynku'

2. Usiala sję czynnik obniżające stawkę czynszu :

czynniki obniżające stawkę czynszu
% obniżki W
stosunku do

stawki
1 lokal znajduje się W budynku przeznaczonym do rozbiór|<i- 50

2 IokaI znajduje się W suterenie Iub na póooaszu '10

3 lokal znajduje się W budynku barakola4lm 5U

4 lokal posiada kuchrię bez natura|nego oswEtleńia zglconie z
prolektem architektonicznym daneoo budvnku

10

5 lokal posiada wspó|ny pzedpokój
lokalami mieszkalnymi

z innym lokalem lub innymi 10

6

7

'okal posiada Wspó|ną
lokalami mieszkalnymi

kuchnię z innym loka|em lub innń 10

IoKal pos|ada wspÓ|ną łazienkę |ub Wspó|ne w'c' z innym
lokalem lub innymi lokalami mieszkalnvml

'10

8 rrc pusraua Kana zaclt (w.c. poza budynkiem) 10



3' Ustala sję czynnikj podwyższające stawkę czynszu

Lp
czynniki podwyższające stawkę czynszu % podwyżki

w stosunku do
stawki

|oka| fnajduje się W budynku wyposażonym w insta|acę
domo{onową |ub insta|ację anteny zbiorcze]

2

2 |okal znajduje sję W budynku wyposaz-nyń w instalacĘ
gazową 5

3 |oka| znajduje się W budynku
centralnego ogazewania

posiadającym instaIację 10

4 jeden czynnik z
pŻ eprowadzoną

|okaj znajduje się w buoyiku posaaajacpl-
zakresu prac objętych termomodernizacia
p|zed wejściem W życie niniejszej uchwały

10

5 |oka| znajduje się W budynku posiadającym
zakIesu p|ac objętych te.mon,]odel nizacia
pzed Wejśc.em W życie niniejszej uchwały

dwa czynniki z
przeprowadzoną

30

1 ,.-czY!'!''!] :!|.es|9i.9'. s.'!: 1 l5.t'"b"| z'łzynnłxani podwyzszającymi 
"t""te "'y""żu 

-.
: stosuje się prze. okres trwania najmu ':

s 9. ] ' Przez termomodernizację rozum|e s|ę :

1) Wymianę lub regulację instalacji centralnego ogzewania;
2) dociep|enie pŻegród budowlanych budynku (ścian zewnętznych 1ub stropodachóW)|
3) Wymianę sto|arki okiennej'

2' Wykonanie przez najemcę na Własny koszt ' za zgodą wynajmu,jącego ' prac ob]ętych
zokresem termomodernizacji nie stanowi podstawy do zastosowania czynnikóWpodwyższających stawkę czynszu.

s 10' 1. W przypadku Wystąpienia dwóch lub Więcej czynnikóW Wpływających na obniżkęstawki ezynszu , łączna obniżka nje m oże przekroczyć soa/Ó stawki naj;iżs;;go czynszu.
2. W p|zypadku Wystąpienia dwóch lub Więcej czynnikóW Wpływających na poowyzkę stawk]'łączna podwyżka nie moze przekroczyó 50% stawki najniższego 

",i,".u
3. czynniki obniŹające i podwyższające nie mają zastosowania do stawek czynszu za |okalesocjalne i pom jeszczenia tymczasowe.

4' Burmistrz , zarządzaniem usta|a stawkę czynszu dla |oka|i Wchodzących z składmieszkaniowego zasobu gminy' nie częściej niż ]eden raz W roku-
5' Upoważnia się Burmistrza do podwyższania czynszu najmu |okaIi mieszkaInych.



czynsz najmu lokalu mieszkalnego może zostać podwyzszony W drodze Wypowiedzen'a
dotychczasowej Wysokości czynszu n{później na koniec miesiąca ka|endazowego z
zachowaniem 3 miesięcznego terminu Wypowiedzenia'
6' Burmistrz , okreś|ając stawkę czynszu za 1m2 powie|zchni użytkowej loka|i
mieszkalnych' jesi zobowiązany do uwzg|ędnienia Wszystkich ustawowych czynnikóW
podwyższających lub obnlżających Wańośó użytkową |okaIi'

Rozdział 5

sposób i zasady zarządzania |oka|ami i budynkami Wchodzącymi W skład
mieszkaniowego zasobu gminy .

s 1 1. Mieszkaniowym zasobem gminy zarządza i administruje Przedsiębio|stwo KomunaIne
,,Gniewkowo', sp' z o.o' na podstawie aktu powieŻenia W związku z ari ' 7 ust- | pkt I
ustawy z dnia B ma|ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz' U' z 2oo1 r. Nr 142, poz'
1591 zę zm.) i art. 2 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r' o gospodarce komuna|nej (Dz. U' z
1997 r. Nr 9, poz.43 ze zm.\-

Rozdział 6

Źródta finansowania gospodarki mieszkaniowei w ko|ejnych Iatach.

s ]2' 1' Podstawowyrn źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej W |atach 2o12-
2016 będą:

'|) p|zychody z ęzynszóW za lokale mieszka|ne;
2) p|zychody z czynszóW za |oka|e uzytkowe;
3) środkiz budżetu gminy'

2' Dodatkowym źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej mogą byó :

1) środki z flrnduszy Unii Eu|opejs|iej:
2) środki z budzetu państwa;
3) kredyty na remonty i termomodernizacje .

Rozdział 7

Przewidywana wysokość Wpływów z tytułu najmu lokaIi mieszka|nych oraz Wydatków
w poszczegó|nych |atach .

s 13' 1. Przewiduje się 'że w 2012| m jesięczny WpłyW Z iytułU czynszóW Za |okale
mieszka|ne isocja|ne z pominięciem |okali użytkowych Wynosić będzie ok 54 9o8'8o zł'
P|zychód za 12 ń-cy w 2o12r' kształtowaó się będzie na poziomie ok' 658 905'60 zł
Przewidywane średnie miesięczne koszty eksp|oatacji ' konserwacjj oraz zarządu
nieruchomościami kształtować będąsię na poziomie ok' 21742,54 f , r;cznie 26091o.52
zl .
Wydatki na remonty bieŹące realizowane będą Z różnicy Wynikającej z przychodóW z tytułu
czynszóW oraz kosztóW eksp|oatacji , konserwacji i zarządu nieruchomości'
Wańośó środkóW finansowych przeznaczonych na remonty bieżące kształiować się będzie
na poziomie ok. 33 ,]66,26 zł miesięcznie' co |ocznie stanowi kwotę ok. 28] 605'71 zł .



2' Przewjdywany miesięczny WpłyW z t},.tułu czynszów za lokale mieszkalne j socja|ne z
pominięciem |oka]i UŹytkowych Wynosić będzje w 2aAr, - 61 463,64 zł ' Przychócl roczny
ksztaftowaó sję będzie na poziomie ok. 737 563,68 zł '
P|zewidywane średnie miesięczne koszty eksp|oatacjj , konserwacji araz za|ządu
nieruchomościami kształtować się będą na pozjomie ok' 31 586'70 zł ' co w ska]i roku daje
Wańość ok. 379 040'37 zł .
Wydatki na remonty bieŹące realizowane będą z różnicy Wynikającej z przychodóW z tytułU
czynszóW oraz koszióW eksploatacji ' konserwacji i zaządu nieruchomości'
Wańośó środkóW finansowych przeznaczonych na remonty bieżące kształtować się będzje
na poziomie ok' 29 876'94 zł miesięcfnie, co |ocznie stanowi kwotę ok. 358 523,31 zł .

3. PŻewidywany miesięczny WpłyW z tytułu czynszów za Jokale mieszkajne i socjalne z
pominięciem |okali użytkowych Wynosić będzie w 2016|'- 67 793,22 zł . Pvychód rocznv
kształtowaó się będzie na poziomie ok' 812 518'64 ż '
Pvewidywane średnie miesięczne kosfy eksp|oatacji , konserwacji oraz
nieruchomościami kształtowaÓ się będą na poziomie ok' 31 B57 '45 zł . co W skali
Wańość ok. 3B2 289'47 zł .
Wydatki na remonty bieżące rea|izowane będą z róznicy Wf/nikającej z przychodóW z tytułu
czynszow oraz kosztóW eksploatacji , konseMacji i zaŻądu nieruchomości.
Wańość środkóW finansowych pŻeznaczonych na |emonty bieżące kształtowaó się bęclzie
na poziomie ok' 35 935'76 zł miesięcznie' co rocznie stanowi kwotę ok. 431 22g'71 zł.

Wysokośc WydatkóW na poszczegó|ne rodzaje kosztóW pzedstawia poniższa tabeIa

zarządu
roku daje

Rodzaje wf/datku-
koszty

2012 2013 2AU 2015 2016

zafąd
nieruchomościami

' 116389,37116389,37 116389,37116389,37116389,37

Eksploatacja
konserwacia

260 910,52 262 651,00262 950,16 265 900,10

Remonty 2A1 6A5,71 281 001,06 358 224,15 431 229,17

Razem 658 905,60 658 905,60 737 563,68 737 563,68 813 518,64

W okresie obowiązywania programu Gmjna czynić będzie staranja o pozyskanie środkóW
zewnętznych na budowę budynkóW komunaInych W ramach Wydatków inwesiycyjnych.

s 14' Wykonanie uchwały powieŻa sję BUrm'strzowi Gniewkowa .

s ,]5' Uchwała pod|ega ogłoszeniu W
Po.norskiego i Wchodfi w życie po upływie

Dzienniku U|zędowym Województwa Kujawsko-
14 dni od publikacji .

RADY
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UZASADNIENIE

Ustawa o ochronienie praw |okatoróW' mieszkaniowym zasobie gminy i
zmianie Kodeksu cywilnego W aft', 21 zobowiązuje gminy do opracowania Wie|o|etnich
pfogramóW gospodarowania zasobem gminy'

Wcześniejszy plan opracowany W uchwa|e Nr X|||/94/2oo7 Rady miejskiej W
Gniewkowie obejmował |ata 2oo7-2o,|1. W związku z tym pŹedstawiona uchwała zawiera
nowy program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na dalsze lata.

RAD'/
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Załącznik do uchwały

Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr)U67l2011

z dnia 31 sierpnia 20'11r.

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY POTRZEB REMONTOWYCH ZASOBU
MIESZKANIOWEGO GMINY GNIEWKOWO NA LATA 2012-2016

szacowana Wańośó pilnych potrzeb remontowych ogółem: 604 700'00 zł

Opracowanie:

Prczes za|ządu- -Adam straszyński
Kierownik Działu Gospodarki Komuna|nei EWa Piasecka



ZAWARToŚĆ oPRAcoWANlA :

L Zestawienie zbiorcze planu potrzeb remontowych
l' załącznik Nr 1 - pi|ne potrzeby (zagrożenia życia i

mienia)
2, załącznikNr2 - dokumeniacje
3. załącfnik Nr 3 - roboty dekarskie
4. załącznikNr 4 - remont kominów
5' załącznik Nrs - roboty elektryczne
6. załącznik Nr 6 - roboty zduńskie
7. za|ącfnik Nr 7 - wenty|acje
8. zatącznik Nr 8 - remontfadaszeń nad Weiściam|
9. zatącznik Nr 9 - remont schodóW
10. za|ącznik Nr 10 - stolarka okienna i drzwiowa
11. załącznik W 11 - insta|acje Wod-kan
12. za|ącznik Nt 12. - pi|ne pot.zeby remontowe W lokatach

komuna|nych, w budynkach Wspólnot
miesrkaniowych)



Zestawienie zbiorcze planu potrzeb remontowych

Lp. Wyszczegó|nienie wańość robót

1 . piJne potrzeby (zagrozenia) 47 900,00

dokumentacje 14 500,00

roboty dekafskie 105 000,00

remont kominóW 26 000,00

5. .oboty elektryczne 26 000,00

roboty zduńskie 18 200,00

7. weniylacje 38 600,00

8. |emoni Zadaszeń 2 000,00

9. remont schodóW 11 800,00

10 . wymiana stolarki okiennej i dra/r'iowej 126 900,00

't1. instalacje wod-kan 26 000,00

12.
piine potzeby remontowe w lokalach komunalnych w
budynkach Wspó|not mieszkaniowych 126 800,00

13. tnne 35 000,00

Razem: 604 700,00



ne rożenia żvcia izdrowia

LP aores fakres prac temontowvch kwota

1 . Sobieskiego 21

w mieszkaniu nr 3 w kuchni sprawdzić stan
konstrukcii nośniej po zdjęciu podłogi .
espeĄ/za

3 000,00

2 . Sobieskieqo 21

strop strychowy -stan techniczny rty,
występują ugięcia 'za|eca się wymianę be|ek
9q9powych

3 . Sobieskieqo 2l
wymiana podłogi na strychu , spI. b€lek
stropowych

4. Koscielna 6
be|ki stropowe na strychu dotknięte korozją
biologiczną. zainpregnować

6 000,005 . Koscielna 6

więźba dachowa si|nie porażona korozią
Jczęściowo brusowana stan techniczny fły -
remont ryięźby dachowej

6. Sobieskieqo g

strop strychowy - stan łechniczny
zły,Występują ugięcia, iedna belka zarwana-
zaIecenia remont stropu (ekspeńvza) 20 000,00

7. KiIińskieqo 1o remont posadżkiw ho|u 1 000,00
B, Koscielna 6 komórki gospodarcze do rozbl.órłi 2 500,00
9. Sobieskiego 4 remont 1 srl. balknu 'I 800,00
10 . Sobieskieqo 34 wykonac n9we Ltbikacje w podwó|zu 2 000,00

11 Ki| ińskieqo 10
remont muru z cegły .glozi zawa|eniem ,
Wymiańa bramy wjazdowej 2 500,00

12 . Cmentarna 3/9 Sobczak rasypanie piwnlcy (w mieszkaniu) 2 000,00

13 .
Sobieskiego 4
Chojnacki ońynkowan!e ścian zewnętŻ nych 3 000,00

14.
Ostrowo 1/t
Goralewski remont wiatrołapu 1 600,00

15 . Dąb|in 3
ekspeńyza dot' ścian konstrukcyinych
Ę!qy!'Iu 2 500,00

47 900,00

Pi l



L p . Adres
zaKres prac

remontowych wańość

1. Kil ińskiego 10

budynek do generalnego
remontu - naleŹy Wykonać
dokumeniację technicf ną 4 000,00

KiIińskiego 51

budynek do geneaalnego
remontu - naleŹy wykonać
dokUmentację techniczną 4 000,00

Sobieskiego 21
wykonanie ekspertyfy
Ścian i stropóW 2 500,00

WieIoWieś 70

sKoroqowane belKl
stalowe stropu (budynek
podstępIowany) zaIeca się
W trybie pj|nym wykonać
dokUmentację na |emont
elewacji 3 000,00

5. Dąb|jn 3
espeńrf a dotycząca ścian
konsirukcyjnych 2 500,00

6. Skalmierowice 15

ouuyneK zaw gocony,
zagrzybiony w stopniu
znacfnym ' za|eca s|ę
wykonanie ekspertyzy
mykoJogicznej 2 500,00

l4 500,00

Dokumentaci



lobotv dekarskie

Lp, Adres
zaKres prac

aemontowych wartość

L Ki| ińskiego 10
wymrana pokrycia
oacnowego 15 000,00

2. KiI ińskjego 10

wymlana rynjen , fur
spusiowych 'obóbek
blacharskich 3 500,00

3. Kiiińs(iego 50
wymiana pokrycia
oacnowego 1B 000,00

4. Rynek 6 dań papo\'!y do !!Ym'any 12 000,00

5 . Rynek 6
rynny i rury spusiowe do

2 500,00

6. Koscielna 6
rynny I rury spustowe do
wymiany 4 000,00

7 . Kilińskiego 39 dach papowy do wymianv 15 000,00

B. Kil inskiego 39
rynny i rury spustowe do
wymrany 2 000,00

9. dach papowy do wymiany 8 000,00

'10. Lipionka 35

dach papowy -
wyeksploatowany -
kwa|jf]kuje się do Wymiany 15 000,00

11 . Lipionka 35

rynny,rury spustowe,
obrÓbkibIacharskie do
wymiany 3 000,00

12 . Inowrocławska 2

wymiana rynien , rur
spustowych 'obóbek
blacharskich 2 000,00

13 . Markowo 1
remont dachu -
dokończenie 5 000,00

105 000,00



Remont kominóW

Lp. Adres
zaKres prac

remontowych wańość

1. Koscielna 6
kominy. uszcze|nić komin
na strycnu 1500 ,00

2. Kil inskiego 10 pŻemUrowanie kominóW 4 000,00
3. Rynek 6 remont kominÓW 3 000,00
4. Sobieshiego I remoni kominów 4 000,00
5. Dąb|ln 3 remont komjnóW 1 500,00

6. remonf kapita|ny kominÓw 3 000,00
7 . L'pionka 35 remont kominów 5 000,00
8. Skalmierowice 13 remont komjnóW 2 000,00

9. Skalmierowice 15

rernont kominów, na
pierwsfym strychu
pEemurować komin do
poziomu stropu
strychoweqo 2 000,00

26 000,00



elektrvczne

Lp. Adres zakres prac remoniowych wańość

'1. Crnentarna 1/2
wyrniana instalacji
elektrycznej w mieszkaniu 2 500,00

2. Cmentarna 3/9
wymlana instalacji
eJektrycznei w nieszkaniu 2 500,00

3. Dworcowa l 5/3
wymiana instalacji
elektrycznej w mieszkaniu 2 500,00

4. Pająkowskieqo 8/15
wymiana instalacji
elektrycznej w miesrkaniu 2 500,00

5. Rynek 8/15
wyrniana instalacji
elektrycznej w mieszkaniu 2 500,00

6. Sobieskieqo 8/B
wymiana instalacji
elektrycznej w mieszkaniu 2 500,00

7. Toiruńska 4114
WĄ/miana instaIacji
elektrycfnei w miesfkaniu 2 500,00

8 . Markowo l
wymiana instalacji
elektrychei w mieszkaniach 4 500,00

9. Dąb|in 3
wym,ana instalacji
elektrycznej w miesf kaniach 4 000,00

26 000,00



piece kaflowe

Lp. Adres
zaxres prac

remontowych Wańość

1 . Kilińskiego 39/1
Przestawienie pieca
kaflowego szt" 1 900,00

2. KiI ińskiego 39/3
pŻestawienie pieca
kafloweqo szt. 1 900,00

3. Koście]na 6/2
piec kaflowy sft. 1 do
prz estawienia 900,00

4 . Sobieskieqo 4/6
piec kaflowy szt. 1 do
pobudowania 2 000,00

5. Sobleskiego 11/7
piec kaflowy do
Pzestawjenia 900,00

6. Sobieskiego 16/2
piec kaflowy szt I do
pzestawienja 900,00

7. Sobieskiego 173
piec kaflowy szt. 1 do
prfestawienia 900,00

L Sobieskiego 21l7
piece kaflowe szt- 2 do
Przestawienia 1800 ,00

9. Toruńska 4313
piec kaflowy szt. 1 do
pobudowania 1500 ,00

10. Walowa 1/5
prec kaflowy szt. 1 do
pobudowania 1500 ,00

11 . Rynek 6/1
piec kaflowy szt. ,1 do
pobudowania 1 500,00

12. Rynek 6/4
piec kaflowy szt. 1 do
pobudowania I 500,00

13. Rynek 6/6
piec kaflowy srt. 1 do
pot udowania 1 500,00

Ostrowo 1
piec kaf|owĄ/ szt' 1 do
Pobudowania 1500 ,00

18 200.00



Wentylacje

Lp . Adres
zakres prac

remontowych wartość

1 . Sobieskieqo 21
Wykonać wentyIację w
miesfkaniach 3 000,00

2. Rynek 6

brak wentylacjiw
mieszkaniach -
dobudować 3 000,00

3. Sobieskiego 4/7 b|ak wentylacji 400,00
4. Sobreskiego 4/8 brak wentylacii 400,00
5 . Sobieskiego 9/5 brak wentylacji w kuchni 400,00
6. Podgorna 3/1 brak wentylacji 400,00
7. Lipionka 35 brak wentylacii 1 200,00
8 . Ki]jńskiego 39 brak wentylacii 2 000,00
9 . Paderewskiego 10 brak wentylacji 5 000,00
10. KościeIna 6 brakwentylacji 800,00
11 . Inowrocławska 2 bfak wentylacji 2 800,00
12. Cmentarna 2 brakwentylacii 1200 ,00
13. Sobiesl,rego 9/6 brak wentylacji w kuchni 400,00
14. Sobieskiego 9/7 brak wentylacii w kuchnj 400,00
15 . Sobieskiego 9/8 baak wentylacji 400,00'16. Sobieskiego 9/9 braJ< wentylacii 400,00
17 . Sobreskjego 9/10 brak wentylacji 400,00'tB. Sobieskiego 9/11 brak wenb/lacji 400,00

Sobjeskiego 1115 brak wentylacii 400,00
20. Sobieskiego 16/4 bra]< WenĄ/|acji 400,00
21 Sobieskiego 16/5 brak wentylaci i 400,00
22. sobeskiego 16/7 brak wentylacji 400,00

23. SkalmrerowJce 18
Wykonaó Wenty|acje W
lokalach mieszkalnVch 4 000,00

24. Skalmierowice 13
Wykonać Wenty|acje W
lokalach mjeszkalnych 4 000,00

25. Skalmierowice 14
V},ykonaó WentyIacj-. w
lokalach mieszkalnych 3 000,00

26. Skalmierowice 15
Wykonać Wenty|acje W
lokalach mieszkalnvch 3 000,00

38 600,00



zadaszenia

Lp. Adres zakres prac remontowych wartość

1. Skalmierowice 18

Wymiana lub demontaż
(likwidacja)skorodowanego
zadaszenie prz y Wejściu
głóWnym 1000.00

2. Ki|ińskiego 39

otewnrana Konsttukcja
zaalaszenia nad schodami
wejściowymi do remontu 1 000,00

2 000,00



schody

Lp. Adres
zakres prac

remontowych wartość

1 . Kil ińskieqo 10
schody wewnetrzne i
balustradv - do remontu 1 500,00

2. KiIińskieqo 39
schody zewnętżne do
remontu 500,00

3. KiIińskiego 39

scnody wewnętrzne do
remontu -wymiana
zmursfałyeh stopni 500,00

4. KiIińskiego 50
schody zewnętrzne do
rcmontu 600,00

5. Sobieskieqo 4
remont schodów
wewnętrznvch 1 000,00

6. Sobieskiego I
remont schooow
zewnętrznych 800,00

7. Sobieskiego g
lemont schoclÓw
wewnętrznych 1 200,00

B. Sobieskiego 34
Iemont schodów
fewnętrznych 400,00

9. Sobieskiego 34
remonl schodów

1 000,00

'10. Sobieskiego l6
schody Wewnętrzne do
remontu 1 500,00

11 . Toruńska 43
schody wewnętżne.do
remontu 800,00

12. Toruńska 43
WyKonac nową
baIustradę 500,00

'13. Inowrccławska 2
wykonać remont
schodów do piwnicy 'I 000,00

14 . Ostrowo 1

scnody wewnętrzne- ze
Wzglęou na
nienormatywne pochylenie
schodów należy za}ożyć
nosKl 500,00

11 800,00



Stolarka okienna

Lp Adres zal(res temontu Wartość
1 KiIińskieqo 39/3 okna szt.2 2 000,00
2. Ki|ińsk eqo 39/4 okna szt. 3 3 000,00
3. KiIińskieqo 39/6 okno szt. 1 1000 ,00
4 . K Iińskieqo 39/7 okno szt. 1 1000 .00
5. Dworcowa 1 4/5 okna szt. 2 2 000.00
6. Dworcowa 1416 okno szi. 'l 1000 ,00
7. KiIińskiego 19/1 okno szt. 1 1000 ,00
B. Ki]]ńskiego 19/3 okna szl. 2 2 000,00
9. KiIińskiego 10/1 okna srt. 2 2 000,00
10 . Kilińskiego 1 0/2 okna szt. 3 3 000.00
11 . Ki|ińskjego 10/3 okna sŹ' 2 2 000.00
12 . Inowrocławska 2/6 okna szt. 3 3 000.00
13 . Rynek 15/5 okna szt 2 2 000,00
'15. Pogórna 3/1 okna szt. 2 2  000,00
16 . Podgórna 3/2 okno szt- 1 1000 ,00
17 . Kj|ińskiego 50/1 okno szt. 1 1000 ,00
18 . Ki]ińskie9o 50/2 okno szt. 1 1000 ,00
19 . K]|ińskiego 50i3 okno szt. 1 1000 ,00
20. KIińskiego 50/5 okno szt- 1 1000 ,00
21 Ki|ińskiego 51i4 okna szt. 2 2 000,00
22. Kilińskiego 51/6 okna szt- 2 2 000,00

Kil inskiego 51i7 okna szt. 3 3 000,00
KościeIna 6/2 okno szt. 1 1000 .00

25. Sobieskiego 4/5 okna szt. 4 4 000,00
26. Sobieskiego 4/6 okna szt 3 3 000,00
27. Sobieskiego 4/8 okna szt.2 2 000.00
28. sobieskiego 4 Użytkowy okno srt. 1 1000 .00
29. Sobjeskiego 4 uzvtkowv okno szt. 1 1000 ,00
30. Sobiegkiego 9/2 okno szt. 1 1000 .00
31. Sobieskiego g/3 okna szt 3 3 000,00
32. Sobieskiego 9/6 okna szŁ. 2 2 000,00
33. Sobieskiego 9/7 okna szt. 2 2  000,00

Sobieskrego g/B okno szt. 1 1000 ,00
35. Sobieskiego 9/10 okna szi. 2 2 000,00



36. Sobieskieqo 9/1'l okno szt. 1 1000 .00
38. Sobieskieqo 1111 okna szt.3 3 000,00
39. Sobieskieao 1112 okno szt. 1 1000.00
40. Sobieskieoo 11/5 okno szt. 1 1000 .00
41 Sob iesk i eoo  11 i  7 okno szt. 1 1000 .00
42. Sobieskieqo 16/1 okno szt. 1 1000.00

Sobieskieqo 16/4 okna szt 2 2 000,00
Sobieskieqo 16/6a okno szi. 1 1200.00
Sobieskieqo l6/7 okno szt. 1 1000 ,00

46. sobieskjego 16 l 'użytkowv okno szt. 1 1200,00
sobieskiego 16 l.UżVtkoWV okno sa. l 1500 .00

48. Sobieskieqo 17l1 okno szt. 1 1000 .00
49. Sobieskieqo 17 okno szt. 1 1000,00
50. Sobieskieoo 2113 okna szt. 2 2 000,00
51 . Sobieskiego 2115 okna szt. 4 4 000.00
52. Sobieskiego 2116 okna szt. 3 2 500.00

Sobieskieqo 21l7 okna szt.3 3 000,00
Sobieskieoo 21lg okna szt. 2 2 000,00

55. Sobieskiego 34/3 okno szt. 1 1000 .00
56. Toruńska 43/,l okna szl. 2 2 000.00
57. To.uńska 43/3 okna szt. 3 3 000,00
58. Wałowa 1/3 okna szt. 2 1800 .00
59. okna szt. 2 2 000.00
60. Wałowa 1/5 okno szt. 1 900,00
61 . Wałowa,1/6 okna szt. 2 1800,00
62. Rynek 6/4 okna szi.4 4 000.00
63. Rynek 6/6 okna szl2 2 000,00
64. Rynek 6/8 okna szt 2 2 000,00

Rynek 6/9 okna szt 3 3 000.00
66. Rynek 6/10 okna szt. 2 2 000,00
67. Paderewskiego 10 okna szt 10 w mieszka I000,00
Razem 126 900,00



o Instalacyjne (wod-kan

Lp. Adres
zakres prac

remontowych wańość

'1. Paderewskiego {0

wyKonac insta|ację wodno.
kanalifacyjnąw
mieszkaniach 25 000,00

2. Ki|ińskiego 19
wymiana poziomu
wodnego 1 000,00

26 000,00

Robotv i



PiIne potrzeby remontowe W mieszkaniach komuna|nych w budynkach Wspólnot
Mieszkaniowvch

Lp. Adres zakres prac remontowych
wartość

1 , Cmentarna 3/2 Drzwi Weiściowe - stan złv 600,00
2. Cmentarna 3/2 pos' betonowa W kuchni - stan złv 600,00
3. Cmentarna 3/2 piec kaf|owv , stan złv 1200 ,00

Cmentarna 3/4 pos. betonowa W kuchni - stan zły 600,00
Cmentarna 3/5 Drzwi weiściowe - stan zfu 600,00
Cmentarna 3/5 pos. betonowa w kuchni - sian ztu 600,00

7. Cmentarna 3,7 Okna drewniane skzynkowe - stan
zły szt.1 pojedyńcze szi.3 3 500,00

8 . Cmentarna 3/7 DŹWi - płycinowe - stan średni 600,00

Cmentarna 3/7 Podłoga - pos' betonowa, płyta
pażdzieżowa - stan średni 800,00

10. Cmentarna 3,7 Piec kaflowy - stan zły 1200 ,00
11. Cmentarna 3/9 Okna drewniane szt.2 - sian zfu 2 000,00
't2. Parkowa 2215 Okna drewniane zespolone szt,3 -

stan zły 3 000,00

Parkawa 2216 Okna dreniane zespolone szt.5 - stan
zły 3 000,00

14. Patkowa 2216 Drzwi weiściowe - stan zfu 600,00
15. Parkowa 2211 pos' betonowa W kuchni - stan złv 700,00
16 . Mu.rvnno I 3/3 okna skEynkowe szt.2 _stan złv 2 000,00
17 . MuŻVnno ,]3/5 okna skrzynkowe . stan zły 2 000.00
18 . l\,'lurzvnno I 3/5 Podłoga - Deski W kuchni - stan zły 1000.00
19. Mu.fynno 1 3/5 Piec kaflowy - stan zły 1500,00
20. Polna 2/1 Drzwi - stan zły 500,00
2'1. Polna 211 Podłoga deski - stan złv 1000,00

PowstancóW
Wielkopolskich 4/1 Pilnie Wzmocnić nadproże okienne

300,00
PowstancóW

Wielkopolskich 4/1
Okna drewniane zespolone szt.3 ,
stan zły 3 000.00

PowstancóW
Wielkopolskich 4/1 Drzwi drewniane -stan złV

600.00
PowstancóW

Wielkopolskich 4/1
pos. betonowa' wykładzina pcw -
stan zły 1200,00

PowstancóW
Wielkopolskich 4/1 Piec kaflowy do budowy

2 500,00
27. PowstancóW

WielkoDolskich 4/3 okna skrzynkowe - stan fły
2 500,00

PowstancóW
Wielkopolskich 4/5 Ugięcie desek , sprawdzić be|ki 1000,00

Rvnek 8/1 okna skrzynkowe szł.2 - stan zN 2 000.00
30. Rvnek 8/1 Drzwi płycinowe - stan fłV 500.00
31. Rynek 8/3 okna skrzynkowe szt.4. stan złV 4 000,00

RVnek 8/7 okna skrzynkowe szt. 1 - stan złv 1000,00



33. Rynek B/7 Podłoga - 1 pokój i łazienka - ugięcie
desek 1200 .00

34. Rynek 8/13 okna skrzynkowe szt'z - stan złv 2 000,00
Rynek B/14 okna skrzynkowe szt.3 - stan złv 3 000,00

Rynek 8/17 Okno drewniane pojedyncze - stan
zry 1000,00

Rvnek 13i2 okna skrzynkowe szt.4 - stan złv 4 000,00
38. Rvnek 1 3/2 Drzwi - weiściowe - stan zfu 600.00
39. Rynek 13/2 Piec kaf|olvy szt.l do pŻebudowy -

stan fły 1200.00
40. Rynek 1 3/5 okna szt 2 2 000,00

Rynek 1 3/7 Drzwi weiściowe - stan zfu 600.00
42. Rynek 13/8 okną skrzynkowe sft.3 - stan zły 3 000,00

Rynek 13/10 okna skrzynkowe szt-z - stan zły 2 000,00
44. Rynek '13l11 Drzwi drewniane - stan zfu 600,00

Rynek 13/11 PodIoga - posadfka betonowa, płyta
pi|śniowa - stan zły 1200,00

Rvnek 13/11 Piec kaflowy - stan zty 1500 ,00
47. Sobieskiego B/3 okna drewniane skrŹynkowe . stan

zły 2 000,00
48. Sobieskiego B/5 Podloga.deski występuie ugięcie -

9!ą!t zły 1500 ,00
49. I Toruńska 1/4 okna skrzynkowe szt'2 - stan złv 2 000,00

Toruńska 2/3 Piec kaf|owy - stan zły 1 l soooo
51 . Toruńska 41l1 okno slrzynkowe szt.1 . stan zły 1000,00

Toruńska 41 12 Okno drewniane skrzynkowe szt.1 -
stan zły 1000 ,00

roruńska 41!2 Podłoga. deski-.|pokój - stan zly 1000.00
54. Toruńska 41 14 okna drewniane skrzynkowe szŁ4 -

9!ąn zły 4 000,00
Mutzynno 4714 Okna drewniane poiedyncze - stan

4ry I000.00
Mutzynno 4714 Drzwi ptyginowe - stan zly 800,00
Mutzynno 47 14 Podłoga - deski, płyta pitśniowi

stan fły 1200,00
58. Pajakowsiego 6/1 Okna drewniane zespolone szt.l -

91an zły 1000 ,00
PająkoWskiego 6A/26 Okna drewniane zespolone szt.3 -

9!9"'ły 3 000,00

Pająkowskiego 6B/5 Okno balkonowe drewniane
zespo|one - stan zły 1500,00

61 . Pająkowskiego 6B/6 Okna drewniane zespolone szt.3 +
okno ba|konowe . stan zły 3 500,00

Pająkowskiego 68/12 Okna drewniane zespolne szt.3 +
drzwi balkonowe -stan ztu 3 500,00

63. Pa,iąkowskiego 6B/16 Okna drewniane zespolne szt,3 +
drzwi ba|konowe -stan zły 3 500,00

64. Pająkowskiego 6B/19 Okna drewniane zespolne szt,3 +
dŻWi ba|konowe.stan zfu 3 500,00



Pająkowskiego 7/13 Okna drewniane zespolone szt.l
stan zfu

1 000,00

Pająkowskiego 7/13 Piec kaflowy 1szt. Do przebudowy 'I 000,00

Pająkowskiego 7/17
Okna drewniane zespolone srt.1
stan zfu 1000 .00

68. Pająkowskiego 7AJ1 Okna drewniane zespolone szt,2 -
stan zfu 2 000.00

69. Pająkowskiego 7Ą4 Okna drewniane respolne szt.3 +
drzwi ba|konowe -stan zły 3 500.00

70. PająkoWskiego B/B Okna drewniane respolone szt.1 -
stan złV I000,00

71. Pająkowskiego 8/12 Okno balkonowe drewniane
zespolone - stan zfu 't 200.00

72. PająkowSkiego 8/29 Okno balkonowe drewniane
zespolone - stan zły 1200 ,00

Pająkowskiego 8/30 Okno balkonowe drewniane
zespoIone . stan zły 1200 ,00

74. Pająkowskiego 8/37 Okna drewniane zespolone srt.3 -
stan zfu 3 000,00

17 Stvczna515 Drzwi Weiściowe - stan zfu 600.00
17 Stvczna516 Drzwi weiściowe - stan złv 600.00

77. Paiakowskieqo 8/21 okna szt. 2 2 000,00
78. Pająkowskiego 8/21 drzwi weiściowe 900.00

Razem 126 800,00



Inne

Lp. Adres
zakres prac

remontowych wańość

1. ewentualne pusłosłany

zabezpieczenie ślodków
finansowych na remonty
pustostanów 30 000,00

1 . budVnki komunalne
.oboty pilne
niepżewidziane 5 000,00

35 000,00

PRZEWO

mgr J


