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WSTĘP 

Wieloletni  program  gospodarowania  zasobem  mieszkaniowym  Gminy 
Miasta Malborka stanowi średniookresowy (  5-letni  )  dokument planistyczny 
wspierający Gminę w racjonalnym i efektywnym gospodarowaniu istniejącym 
zasobem mieszkaniowym znajdującym się w jej posiadaniu. Zgodnie z art. 20 
ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 
zmianie kodeksu cywilnego, w skład zasobu mieszkaniowego gminy wchodzą 
lokale  stanowiące  własność  gminy   albo   komunalnych  osób  prawnych  lub 
spółek  prawa  handlowego  utworzonych  z  udziałem  gminy,  z  wyjątkiem 
towarzystw budownictwa społecznego, także lokale pozostające w posiadaniu 
samoistnym tych podmiotów. 

Wymóg  posiadania  wieloletniego  programu  gospodarowania  zastał 
nałożony na gminy przez art. 21 ustawy. Art. 8 ustawy stanowi, że to właśnie 
Wieloletni  program  gospodarowania  stanowi  podstawę  do  wprowadzania 
podwyżek stawek czynszowych. Czynsz z majątku komunalnego stanowi dalej 
główne źródło pokrycia kosztów utrzymania bieżącego zasobu mieszkaniowego 
gminy, jak również ( optymalne ) źródło finansowania działań inwestycyjnych 
( remontowych i modernizacyjnych ). 

Kolejnym kluczowym aspektem Wieloletniego programu gospodarowania 
jest  wskazanie optymalnej  formuły organizacji  zarządzania  i  administrowania 
komunalnymi  nieruchomościami  mieszkaniowymi.  Od  jakości  usług 
świadczonych  przez  zarządcę  nieruchomości  zależy  bowiem  racjonalizacja 
kosztów utrzymania zasobu, jak również komfort zamieszkania. 

Program ten  dotyczy  również  bezpośrednio  jednego z  najważniejszych 
zadań  własnych  gminy,  którym  jest  zapewnienie  lokali  socjalnych  i  lokali 
zamiennych  w  celu  zaspokojenia  potrzeb  mieszkaniowych   gospodarstw 
domowych o niskich dochodach ( art. 4 ustawy ). 

Obok ustawowego wymogu Wieloletni program może przynieść gminie 
szereg  korzyści,  szczególnie  wobec  braku  wystarczającej  ilości  środków 
budżetowych na samodzielne finansowanie przez władze samorządowe nowego 
budownictwa komunalnego.  W takich  warunkach  trzeba  jak najwięcej  uwagi 
poświęcić  na  sposób  i  jakość  gospodarowania  istniejącym  zasobem 
mieszkaniowym. 
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I Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu 
mieszkaniowego gminy 

Ilość i strukturę własnościową budynków i lokali przedstawia  Zestawienie Nr 1. 
Ilość budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy oraz budynków 
wspólnot  mieszkaniowych,  w których Gmina  posiada  udziały  wynosi  –  451. 
Budynki o 100% własności Gminy stanowią 181 obiektów. 
Ilość  mieszkań  ogółem  wynosi  3993,  w  tym  lokale  Gminy  2462,  lokale 
własnościowe 18515. Mieszkania Gminy stanowią zatem 61,6%. 
Większość  omawianych  budynków  wybudowana  została  w  okresie 
przedwojennym. Po roku 1945 oddano do użytku 49 budynków, tj. 11 % zasobu, 
w których znajduje się 1289 mieszkań ( 34% ), z tego mieszkań komunalnych 
676. 
Wyposażenie techniczne budynków charakteryzują następujące wielkości : 
−Centralne ogrzewanie posiada 49 budynków ( 11% ); ilość mieszkań 

ogrzewanie centralnie wynosi 1244, co stanowi 32%; z tego mieszkań Gminy 
706, 

−Ciepła wodę posiadają 2 budynki; w budynkach tych są 33 mieszkania, w tym 
komunalne 15, 

−1 budynek Gminy ( ul. Sadowa 57 ) nie posiada żadnych instalacji z 
wyjątkiem elektrycznej, 

−19 budynków Gminy nie posiada kanalizacji wodociągowej, z tego większość 
stanowią budynki przeznaczone do rozbiórki, 

−3 budynki Gminy nie posiadają instalacji gazowej. 

Wiek budynków jak i wieloletnie zaniedbania remontowe określają konieczność 
rozbiórek oraz wielkość potrzeb remontowych w budynkach nadających się do 
eksploatacji. 
Wykaz budynków do rozbiórki z uwagi na stan techniczny ( załącznik Nr 1 ) 
określa  potrzebę  rozebrania  13 budynków,  w których znajduje  się  54 lokali. 
Wykaz  (  Załącznik  Nr  2  )  wymienia  budynki  do  rozbiórki  z  uwagi  na 
uwolnienie terenów pod inwestycje.  Wymienia  on 54 obiekty w których jest 
153  lokali  mieszkalnych.  W  omawianych  budynkach  nie  są  przewidywane 
nakłady  remontowe.  W  budynkach  nadających  się  do  eksploatacji   (  bez 
rozbiórek ) określono potrzebę remontów z zakresie określonym na 2008 rok 
w  załączniku  nr  10  pozostałe  potrzeby  remontowe  zostaną  określone  po 
najbliższych zebraniach wspólnot mieszkaniowych. 
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1. Lokale socjalne 

Aktualnie wydzielone są 131 lokale socjalne. Przewiduje się możliwość 
zwiększenia ilości tych lokali poprzez realizację budowy budownictwa 
socjalnego. Kategoria lokali socjalnych powstaje z zasobu lokali w budynkach 
przeznaczonych do rozbiórki oraz lokali w budynkach o znacznych potrzebach 
remontowych – kategoria 100% własność Gminy o niskim standardzie 
technicznym. W pojedynczych przypadkach występowania lokali o niskim 
standardzie i wyposażeniu technicznym kwalifikuje się te lokale jako socjalne z 
pozostałych kategorii budynków. 

2. Pozostałe lokale mieszkalne 
2.1  Budynki przeznaczone do rozbiórki 

Potrzeby  remontowe  określają  bardzo  zły  stan  techniczny  budynków 
przeznaczonych do rozbiórki,  których ilość aktualnie wynosi 54.  Jakikolwiek 
nakład  remontowy  w  tych  zasobach  jest  działaniem  nieracjonalnym  pod 
względem  ekonomicznym  i  odbywać  się  będzie  na  zasadzie  bieżącej 
konserwacji wykonywanej w trybie awaryjnym. 

2.2  Budynki przeznaczone do rozbiórki – uwolnienie terenów 
pod inwestycje 

Ilość  budynków   do  rozbiórki  z  uwagi  na  planowane  inwestycje  załącznik 
( Załącznik Nr 2) wynosi 54.w których znajduje się 153 mieszkań. Do rozbiórki 
zostały  one  wskazane  odpowiednimi  zapisami  planów  miejscowych 
zagospodarowania przestrzennego. Stan techniczny tych obiektów nie odbiega 
od  stanu  pozostałych  budynków  niemniej  jednak  ich  rozbiórka  wymusza 
poszukiwanie  nowych  rozwiązań  w  zakresie  polityki  mieszkaniowej  gminy. 
Obiekty  te  w  większości  zostaną  rozebrane  przez  przyszłych  właścicieli 
sprzedawanych  gruntów  w  związku  z  powyższym  nie  przewiduje  się 
dodatkowych nakładów finansowych na ich rozbiórkę.   

             2.3 Lokale mieszkalne Gminy znajdujące się we wspólnotach 
mieszkaniowych
Ilość mieszkań we wspólnotach  mieszkaniowych obrazują załączniki
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 nr 3b – wspólnoty  w których gmina posiada powyżej 50% udziałów 
przeznaczone do rewitalizacji

 3c - wspólnoty  w których gmina posiada 50% i poniżej 50% udziałów 
przeznaczone  do rewitalizacji

 3d – budynki wspólnot posiadających do 7-miu lokali do rewitalizacji
 5b- wspólnoty  w których gmina posiada powyżej 50% udziałów 

przeznaczone do dalszej sprzedaży
 5c - wspólnoty  w których gmina posiada 50% i poniżej 50% udziałów 

przeznaczone  do dalszej sprzedaży 
 3d – budynki wspólnot posiadających do 7-miu lokali do dalszej 

sprzedaży  

W przypadku budynków przeznaczonych do rewitalizacji nie przewiduje się w 
niniejszej  uchwale  zabezpieczenia  środków  finansowych.  wymagają  one 
indywidualnego  podejścia  i  przyjęcia  stosownego  programu  dla  każdego  z 
osobna. 

W przypadku budynków wspólnot w których lokale są przeznaczone do dalszej 
sprzedaży przewiduje się iż wprowadzenie nowej uchwały o zasadach sprzedaży 
mieszkań komunalnych doprowadzi  w ciągu dwóch  kolejnych lat  do zbycia 
znacznej  ilości  mieszkań  a  tym  samym   przejęcia  przez  wspólnoty  spraw 
związanych z remontem substancji. 

II Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze 
stanu technicznego budynków i lokali

Potrzeby  remontowe  oraz  plan  remontów  na  lata  2008  -  2012 
przedstawione są w:
planie  remontów  budynków  stanowiących  100%  własności  Gminy  wg 
niezbędnych potrzeb.   W kolejnych latach w związku z prowadzoną polityką 
czynszową przewiduje się 10% wzrost w każdym roku nakładów zarówno na 
utrzymanie substancji mieszkaniowej jak i remonty. 
 
Potrzeby  remontowe określone  w części  dot.  prognozy  wielkości  oraz  stanu 
technicznego zasobu mieszkaniowego w planie 5-letnim zredukowane zostały 
do wysokości niezbędnego minimum umożliwiającego zatrzymanie degradacji 
zasobu.
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III Planowana sprzedaż lokali w latach 2008 – 2012. 

Prowadzenie  polityki  tzw.  rozproszonej  prywatyzacji  pogłębia  problemy 
w  komunalnym  zasobie  mieszkaniowym.  W  rezultacie  powstają  bowiem 
budynki  będące  wspólną  własnością  publiczno-prywatnym  co  ogranicza 
potencjalne  możliwości  usprawnienia  zarządzania,  czy  przeprowadzania 
remontów. Często też właściciele,  którzy są finansowo niezdolni do pokrycia 
kosztów remontowych, wymagają od Gminy finansowania takich przedsięwzięć 
w ramach ochrony jej  współwłasności.  Jest  to problem ogólnokrajowy, który 
gminy zaczynają rozwiązywać poprzez tzw. selektywną politykę prywatyzacji i 
programy zamiany mieszkań.
W celu usprawnienia zarządzania zasobem mieszkaniowym Gminy konieczne 
jest  wprowadzenie  pewnych ograniczeń  przy  sprzedaży lokali  komunalnych. 
Proponuje  się  więc  przyjęcie  następujących  założeń  porządkujących 
dotychczasowe zasady sprzedaży mieszkań:

 wprowadzenie nowej uchwały w zakresie sprzedaży mieszkań
 sprzedaż w całości małych budynków,
 sprzedaż mieszkań w oparciu o realny plan remontowy 

uwzględniający      możliwości  finansowe potencjalnych nabywców,
 sprzedaż mieszkań w zasobach z udziałem Gminy nie 

przekraczającym   
               50%   zasobów.
W efekcie realizowania selektywnej sprzedaży lokali i budynków możliwe jest 
zmniejszanie się udziału Gminy w kosztach remontów budynków komunalnych. 
Lepsza  struktura  własnościowa  pozwoli  na  bardziej  efektywne  użytkowanie 
zarówno zasobów mieszkaniowych, jak i zasobów finansowych oraz właściwsze 
przełożenie  między  jakością  mieszkań,  a  zdolnością  ich  mieszkańców  do 
pokrywania  kosztów  ich  użytkowania.  Realizacja  programu  selektywnej 
prywatyzacji i zamiany mieszkań przyniesie określone korzyści finansowe dla 
budżetu  Gminy.  Będzie  to  przede  wszystkim  wypadkową  liczby 
sprywatyzowanych lokali mieszkalnych w poszczególnych latach oraz ceny po 
jakiej te lokale będą sprzedawane. Środki uzyskiwane z prywatyzacji gminnych 
lokali  mieszkalnych  powinny  być  w  całości  zagospodarowane  w  ramach 
gminnej gospodarki mieszkaniowej.

Plan sprzedaży mieszkań na lata 2008-2012 

                     2008 – 75 mieszkań          1.050.000 zł dochodu
                     2009 – 75 mieszkań          1.050.000 zł dochodu
                     2010 – 60 mieszkań              924.000 zł dochodu
                     2011 – 50 mieszkań              770.000 zł dochodu
                     2012 – 50 mieszkań              800.000 zł dochodu
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IV Zasady polityki czynszowej 

Zasady polityki aktualnie zdeterminowane są zapisami art.9 ustawy z dnia 21 
czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i 
o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U z 2001 r. Nr 71, poz. 733). Określenie 
projekcji  możliwości  i  wzrostu czynszu w budynkach mieszkalnych w latach 
2003-2007 stanowi załącznik nr 9.Czynniki polityczne mają ogromny wpływ na 
sferę  gospodarowania  komunalnymi  nieruchomościami  mieszkaniowymi. 
Praktyka  polskich  gmin  pokazuje,  że  polityczne  przesłanki  często  blokują 
zarówno kwestie  prywatyzacji  zasobu,  jak  i  jednostek  nim gospodarujących. 
Polityczną barierą było do niedawna utrzymywanie czynszu regulowanego na 
nieracjonalnie niskim poziomie, który nie pokrywał nawet bieżącego utrzymania 
zasobu,  nie  wspominając  o  inwestycjach  remontowych  przywracających 
równowagę  zaniedbanym  od  lat  i  rozpadającym  się  budynkom.  .  Czynniki 
polityczne  doprowadziły  również  do  zamrożenia  stawek  czynszowych  na 
poziomie,  który  zamyka  wielu  gminom  możliwość  racjonalnego 
gospodarowania zasobem.
 Skuteczna reforma polityki czynszowej jest krokiem o kluczowym znaczeniu w 
procesie stopniowego urealniania opłat za użytkowanie  mieszkania i wyłaniania 
się prywatnego sektora mieszkań czynszowych. Bez podniesienia czynszów za 
lokale mieszkalne do poziomu pozwalającego na pokrycie kosztów utrzymania i 
remontów  lokali,  Gmina  Malbork  będzie  narażona  na  drenaż  finansowy  w 
zasobach  komunalnych.  Nadal  więc  utrzymywać  się  będzie  niewłaściwe 
dopasowanie gospodarstw domowych do zajmowanych lokali mieszkalnych. 

Sugerowane  jest  by  w  miarę  możliwości  prawnych  (sztywne  zasady 
ustalone  'przepisami  ustawy  o  ochronie  praw  lokatorów,  mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego) podnosić stawkę czynszową. 
Szybszy  wzrost  czynszów  spowoduje,  że  Gmina  przestanie  dotować 
gospodarstwa  domowe,  które  nie  wymagają  wsparcia,  a  zwolnione  w  ten 
sposób  środki  mogą  być  wykorzystane  do  pokrycia  kosztów  napraw  i 
remontów. Czynsze za lokale mieszkalne są stosunkowo niskie. Najczęściej i 
najmocniej artykułowanym argumentem by je podnosić tylko nieznacznie jest 
fakt, że w zasobach komunalnych mieszka dużo ludzi biednych. To oczywiście 
prawda,  ale  wiadomo  też,  że  tych  którzy  mogą  normalnie  płacić  za  swoje 
mieszkanie  jest  więcej.  Dlatego  właśnie  brak  długofalowego  programu 
podwyżek  czynszu  w  stopniu  dozwolonym  przepisami  prawa  oznaczałoby 
zupełnie  niepotrzebne  subsydiowanie  kosztów  mieszkania  dla  grupy  ludzi 
nieźle  czy  nawet  dobrze  sytuowanych.  Środki  te  warto  zaoszczędzić  i 
przeznaczyć na inne cele. Głównym celem strategicznym realizowanym przez 
właściwie prowadzony program czynszowy w zasobach komunalnych będzie:

−ulepszenie stanu i standardu w istniejących zasobach mieszkaniowych oraz 
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procedur zarządzania nimi, zapewniających ich efektywne utrzymanie,
−zreformowanie lokalnej polityki mieszkaniowej,  w której Gmina pełnić  

będzie  rolę  jednostki  ułatwiającej  i  umożliwiającej  zaspokajanie 
lokalnych potrzeb mieszkaniowych przy pomocy funduszy lokalnych i 
centralnych.

Wdrożenie programu czynszowego umożliwiłoby : 

−stworzenie jasnej i przejrzystej polityki czynszowej stymulującej rozwój
−     mieszkalnictwa w Gminie,
−zwiększenie  dochodów  budżetu  Gminy  poprzez  wzrost  wpływów  z 
czynszów,  co  pozwoli  obniżyć  dotacje  do  konserwacji  i  remontów 
bieżących, a zwiększyć nakłady na remonty gruntowne i modernizację,

−lepsze wykorzystanie majątku Gminy,
−lepsze dopasowanie gospodarstw domowych do zajmowanych przez nie
−lokali (uwzględniając wielkość, możliwości finansowe oraz preferencje), .
−oddziaływanie na małe gospodarstwa domowe zajmujące zbyt duże
− mieszkania do ich zamiany na mniejsze, stymulowanie procesu zamiany 
mieszkań,

−polepszenie standardu mieszkań, w których czynsz regulowany zbliża się
    do czynszu wolnego,
−stopniowe  likwidowanie  nieuzasadnionych  ze  względów  społecznych 
przywilejów (dotowania gospodarstw domowych, które stać na pokrycie 
pełnych kosztów wynajmu mieszkania),

−poprawa stanu zabudowy czyli wizerunku Gminy,
−stopniowe ograniczanie postaw roszczeniowych wśród mieszkańców tych
    zasobów oraz oczekujących na przydział.

V Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi 
w  skład   mieszkaniowego  zasobu  gminy  oraz  przewidywane 
zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy.  

Restrukturyzacja zarządzania nieruchomościami komunalnymi i wspólnymi 
prowadziło realizacji określonych przez Gminę ( właściciela zasobów) celów.
Kluczowe z nich to:

 wyższa jakość usług zarządzania nieruchomościami komunalnymi i 
wspólnymi przy zachowaniu przy zachowaniu racjonalnego 
obciążenia budżetu Gminy oraz osób fizycznych,

 niższe koszty związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości 
oraz przeznaczenie uzyskanych oszczędności na poprawę stanu 
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technicznego (remonty),
 ograniczenie zbędnych kosztów firmy zarządzającej 

nieruchomościami oraz przeznaczenie uzyskanych przez zarządcę 
oszczędności na rozwój oraz podniesienie kwalifikacji 
zawodowych swoich pracowników,

 uzyskanie przez stabilnych finansowo zarządców przewagi na 
konkurencyjnym rynku oraz zwiększeniem ich wiarygodności jako 
partnera Gminy  w zarządzaniu jej majątkiem,

 zainteresowanie rozwojem firm zarządzających i poprawą jakości
                    świadczonych przez nie usług potencjalnych inwestorów z 
                    zewnątrz.

Nadzór  właścicielski  pełni  w imieniu  Gminy rolę  klienta  zamawiającego 
usługi  oraz  monitorującego  działania  wykonawców.  Wśród  najważniejszych 
funkcji pełnionych przez jednostkę nadzoru występują:

 weryfikacja, zatwierdzanie i koordynacja dochodów związanych z
lokalami,

 weryfikacja oraz zatwierdzenie i koordynacja realizacji remontów 
modernizacji, wyburzeń oraz remontów kapitalnych budynków,

 weryfikacja i zatwierdzanie remontów nieruchomości lub jej części, 
w których  Gmina jest jednym ze współwłaścicieli' w porozumieniu 
z zarządem bądź z zarządcą  nieruchomości wspólnej oraz 
wspólnotą mieszkaniową,

 uczestnictwo w przygotowaniu wieloletnich programów 
gospodarowania zasobem lokalowym Gminy,

 uczestnictwo w sporządzaniu i realizacji planów rewaloryzacji 
zasobów mieszkaniowych,

 reprezentowanie interesów Gminy - jako jednego ze 
współwłaścicieli  we wspólnotach mieszkaniowych,

  przygotowywanie oraz przeprowadzanie przetargów bądź 
konkursów na zarządzanie nieruchomościami,

 definiowanie standardów zarządzania nieruchomościami 
komunalnymi oraz obsługi lokali komunalnych,

 nadzorowanie i kontrola usług świadczonych przez zarządców 8 
nieruchomości,

 nadzorowanie wykonania i rozliczanie remontów zlecanych 
zarządcom nieruchomości lub innym wykonawcom,

  nadzór i koordynacja obsługi użytkowników nieruchomości 
wynajem lokali komunalnych - kwalifikacja lokali oraz osób 
oczekujących na lokal, podpisywanie oraz wypowiadanie umów 
najmu.
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W  przypadku  danej  gminy,  liczba  zarządców  może  przybrać  postać 
począwszy  od  jednego  zleceniobiorcy  po  strukturę  złożoną  z  kilku 
konkurujących ze sobą niezależnych od gminy podmiotów. Biorąc pod uwagę 
wielkość zasobu komunalnego, modelem optymalnym dla Gminy Malbork jest 
rozwiązanie  przewidujące  jednego  wykonawcę  usługi  zarządzania 
nieruchomościami. 

VI Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2008-
2012

Aktualnie  niedobór  środków  na  remonty  finansowany  jest  głównie 
z czynszów z lokali użytkowych w wysokości 1 mln zł. rocznie. Założono, że 
nie będzie następowała dalsza sprzedaż lokali użytkowych,  z których nadwyżka 
przeznaczona  jest  na  finansowanie  remontów.  Ponadto  założono  wzrost 
czynszów za lokale mieszkalne w ramach ustawy o ochronie praw lokatorów 
w poszczególnych latach oraz dotację, która stanowi różnicę do remontów wg 
5-cio letniego planu sprowadzonego do najpilniejszych potrzeb. 

W  roku  2007  ze  sprzedaży  lokali  mieszkalnych  planuje  się  uzyskać 
kwotę7690.000.  Sprzedaż  lokali  mieszkaniowych  pomniejsza  zasób 
mieszkaniowy  gminy  oraz  wpływy  z  czynszów  a  szczególnie  w  budynkach 
o  najwyższym  standardzie,  a  także  zmniejsza  wpływy  przychodów  na 
finansowanie remontów.

VII Wysokość wydatków z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, 
koszty  remontów  oraz  koszty  modernizacji  lokali  i  budynków 
wchodzących  w  skład  mieszkaniowego  zasobu  gminy,  koszty 
zarządu  nieruchomościami  wspólnymi,  których  gmina  jest 
jednym z współwłaścicieli. 

Przeciętna wartość aktualnego czynszu oraz opłat właścicieli wynosi 2,33 zł/m2. 
Przeciętny koszt eksploatacji oraz remontów na m2 powierzchni eksploatacyjnej 
w roku 2002 wynosi 1,42 zł / m2, z tego:
− koszt eksploatacji - 0,88 zł / m2
− koszty utrzymania czystości na posesjach - 0,44 zł / m2
− pozostałe koszty  administracja i zarząd – 0,48 zł/m2
−oraz  koszty  bieżącego  usuwania  awarii,  konserwacji,  napraw 

zapobiegawczych, modernizacyjnych – 1,42 zł / m2. 
Rzeczywisty koszt wynosi więc 3,22 zł/m2 czyli niedobór środków kształtuje 
się na poziomie 0,89 zł/m2. 
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VIII Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i 
racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, 
a w szczególności:

1. Niezbędny  zakres  zamian  lokali  związanych  z  remontami 
budynków i lokali

Dalszy udział finansowy gminy w zwiększaniu zasobu mieszkaniowego 
TBS z priorytetem obejmowania przez zwalniających mieszkania komunalne 
do  zasiedleń  przez  mieszkańców  budynków  lokali  remontowanych, 
rozbudowanie  monitoringu  i  funkcjonowanie  ZGKiIM  listy  zamian 
i racjonowanie powierzchni w lokalach dotychczas zamieszkiwanych zgodnie z 
zasadami  przyznawania  dodatków  mieszkaniowych.  Konieczność  podjęcia 
przez  gminę  budowy  nowej   komunalnej  substancji  mieszkaniowej 
umożliwiającej rotację mieszkańców jak również wprowadzenie efektywnego 
programu budownictwa socjalnego. Pozwoli to na przeprowadzanie remontów 
odzyskanych  lokali  oraz  stopniowe  przekwaterowywanie  lokatorów 
zamożniejszych  do  nowej  i  standartowo  lepszej  substancji.  W  ich  miejsce 
można  ,  po  przeprowadzeniu  remontów  kwaterować  osoby  oczekujące  na 
mieszkania socjalne czy docelowe komunale.

2. Planowana sprzedaż lokali. 

W  sprzedaży  lokali  należałoby  otwartą  maksymalnie  liczbę  bonifikat 
pozostawić wyłącznie do przypadków takich jak:

−sprzedaż  pojedynczych  ostatnich  lokali  pozwalających  w  całości 
sprywatyzować  budynek  i  przekazać  w  zarząd  wspólnocie;  natomiast 
należałoby odejść od bonifikowania sprzedaży zmniejszającej zasób gminny 
i wprowadzania do wspólnot osób o niskiej strukturze dochodowej, a przez to 
nie pozwalających im na prawidłowe finansowanie  kosztów  naprawy, 
zaniechań remontów i prawidłowej eksploatacji technicznej budynku,

−natychmiastowa sprzedaż budynków o strukturze: 1-2 lokale,  1/2  budynku, 
mieszkania w budynku segmentowym  

−w przypadku naturalnego opróżnienia lokalu wymienionego w w/w punktach 
należałoby  rozważyć  możliwość  odejścia  od  ponownego  zasiedlenia 
i sprzedaży tego lokalu.
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Należałoby  wydzielić  stały  zasób  Gminy,  który  nie  powinien  podlegać 
sprzedaży,  ewentualnie  dokonywać  sprzedaży  bez  żadnych  bonifikat.  Do 
wydzielenia  stałego  zasobu  Gminy  wyznaczone  powinny  być  budynki 
znajdujące  się  w  wyjątkowo  dobrym stanie  technicznym.  Ideą  bonifikaty 
udzielonej  najemcy  lokalu  przy  jego  wykupie  jest  wzięcie  na  siebie  przez 
przyszłego  właściciela  lokalu  obowiązku  udziału  w  odtworzeniu  stanu 
technicznego nieruchomości budynkowej. 

Dobry stan techniczny budynków wiąże się bezpośrednio z niskimi kosztami ich 
bieżącego  utrzymania.  Gmina wydaje  więc  na  bieżące  utrzymanie  mniej  niż 
wynoszą przychody z tytułu stosunkowo wysokich czynszów i w efekcie może 
przeznaczyć  uzyskaną  nadwyżkę  na  pokrycie  części  deficytu  związanego  z 
utrzymaniem  lokali  w  budynkach  o  znacznie  gorszym  stanie  technicznym 
(i  niskim  czynszu).  W  związku  z  powyższym  nie  ma  więc  racjonalnych 
podstaw, aby powyższe lokale sprzedawane były ze zniżką.

Wśród  działań  mających  na  celu  poprawę  wykorzystania  i  racjonalizację 
gospodarowania  mieszkaniowym'  zasobem  gminy  widzi  się  potrzebę 
następujących działań mających na celu aspekt techniczny usługi taki jak:
−utrzymania czystości (klatka schodowa, otoczenie budynku itp),
−remontów i modernizacji (obejmujących części wspólne budynku - instalacje 

ciepłej  i  zimnej  wody,  gazową,  elektryczną,  ogrzewania,  kanalizacji, 
urządzenia  cieplne i hydrofornię),

−konserwacji i bieżących napraw,
−likwidacji awarii (terminowość i sposób usuwania skutków i przyczyn awarii
   instalacji w budynku),
−dostawy mediów (energia elektryczna, cieplna, gaz, kanalizacja, wywóz
   śmieci i inne),
−rozliczeń finansowych (budżetu, wyliczenie oraz rozliczenie wpłacanych
   zaliczek w poczet kosztów), oznakowania wewnątrz budynku (tablica  
  ogłoszeń, telefony alarmowe i do administracji),
−korespondencji  (rzetelność,  czytelność,  jasność  i  terminowość 

otrzymywanych z administracji pism), 
− organizacji  zebrań  właścicieli  (terminowość,  wcześniejsze  przekazanie 

projektów budżetów i uchwał, sposób prowadzenia i działania po zebraniu), 
−niezawodność (solidność) - administrator codziennie utrzymuje standard
  usług, dotrzymuje obietnic i wykonuje rzetelnie swoje zadania,
−odpowiedzialność (terminowość) - administrator przestrzega umówionych z 

mieszkańcami terminów działań,
−kompetencja  -  administrator  jest  fachowo  przygotowany  oraz  posiada 

niezbędną wiedzę do świadczenia usług,
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−dostępność - administrator jest przystępny i łatwo nawiązać z nim kontakt, 
−uprzejmość-administrator jest uprzejmy, okazuje zainteresowanie i szacunek 

dla mieszkańca, 
−schludny wygląd – administrator jest zawsze czysto i starannie ubrany, 
−komunikatywność - administrator zawsze wysłuchuje mieszkańca i udziela
  mu informacji poprawnym językiem,
−wiarygodność - mieszkańcy oceniają  że administrator jest prawdomówny i
  troszczy' się o nich i ich budynek,
−bezpieczeństwo - mieszkaniec czuje się fizycznie i psychicznie bezpiecznie,
   administrator wzbudza jego zaufanie,
−zrozumienie - administrator stara się zrozumieć indywidualne potrzeby
  mieszkańców; podejmuje działania by je zaspokajać.

3. Proponowane zasady sprzedaży lokali mieszkalnych i 
własnościowego spółdzielczego prawa do  lokalu

W  przypadku  zbywania  lokali  mieszkalnych   oraz  własnościowego 
spółdzielczego prawa do lokalu stosuje się następujące kryteria:

1.Sprzedaży  podlegają  wszystkie  lokale  mieszkalne  stanowiące  własność 
Gminy Miasta Malborka  oraz własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu za 
wyjątkiem:
-lokali  znajdujących  się  w  budynkach  położonych   niezgodnie  z 
obowiązującymi  miejscowymi  planami  zagospodarowania  przestrzennego 
miasta ( tabela 2)
-lokali znajdujących się w budynkach przeznaczonych do rozbiórki –( tabela 
1)               
-lokale  w  budynkach  przeznaczonych  na  lokale  socjalne,  mieszkania 
rotacyjne i izby zastępcze – (tabela 3)
-lokale  w  budynkach  przeznaczonych  do  przekazania  pierwotnym 
właścicielom  -(tabela 4)                     
-każda  zmiana  wykazu  wymagać  będzie  uzyskania  pozytywnej  opinii 
Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji 
2.Lokale  mieszkalne  w  domach  przeznaczonych  do  napraw  głównych  i 
remontów  kapitalnych  mogą  być  sprzedane  pod  warunkiem  zgodności 
lokalizacji  budynków  z  obowiązującymi  miejscowymi  planami 
zagospodarowania  przestrzennego miasta, a w wypadku ich braku  wymagać 
będzie  pozytywnej  opinii  Architekta  Miasta  oraz  wykupienia  lokali 
mieszkalnych przez wszystkich najemców. 
3.Burmistrz Miasta może dokonać za zgodą Rady Miasta sprzedaży budynku 
mieszkalnego                       w drodze przetargu, jeżeli stanowi on wyłączną 
własność gminy, po uprzednim zaoferowaniu sprzedaży lokali mieszkalnych 
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jego najemcom. 
4.Przyznaje  się  pierwszeństwo  w  nabyciu  najemcom  domów 
jednorodzinnych.
5.Przyznaje  się  pierwszeństwo  w  nabyciu  najemcom  lokali  mieszkalnych 
stanowiących  przedmiot  własnościowego  spółdzielczego  prawa  do  lokalu 
mieszkalnego przysługującego Gminie Miasta Malborka.
6.Cenę sprzedaży lokalu  określa rzeczoznawca majątkowy powołany przez 
Urząd Miasta                      i nie może ona być niższa niż ustalona przez 
niego.  Cena  wiąże  gminę przez  okres  3  miesięcy                od  dnia 
uzgodnienia warunków sprzedaży lokalu mieszkalnego.
7.Przy  sprzedaży  lokali  mieszkalnych  wprowadza  się  bonifikaty  w 
wysokości:
-50  %  wartości  lokalu  mieszkalnego  w  budynku   w  zabudowie 
jednorodzinnej
-90 % wartości lokalu mieszkalnego  w budynku wielorodzinnym
8.Bonifikata obejmuje cenę lokalu, w tym cenę udziału  w prawie własności 
gruntu                             lub w przypadku gdy udział  obejmuje prawo 
użytkowania wieczystego, pierwszą opłatę z tego tytułu. Bonifikata udzielana 
od ceny lokalu  obejmuje wszystkie składniki w jednakowej wysokości. 
9.Bonifikata  ulega  pomniejszeniu  o  wartość  kaucji  mieszkaniowej 
podlegającej zwrotowi                na rzecz najemcy.
10.Jeżeli w budynku wielorodzinnym o liczbie mieszkań 2-4 nie rozpoczęto 
sprzedaży lokali,              to może być realizowana w przypadku jednoczesnej 
sprzedaży wszystkich mieszkań  na rzecz jego najemców.
11.Jeżeli  w  budynku  o  liczbie  mieszkań  większej  niż  4   pozostał  do 
sprzedaży jeden lokal, Burmistrz Miasta może zaoferować najemcy wykup 
lokalu. Jeżeli najemca  nie skorzysta                      z oferty, można go 
przekwaterować,  natomiast lokal sprzedać w drodze przetargu. Skorzystanie 
z  prawa pierwszeństwa ograniczone  zostaje  w czasie  do  1  roku od dnia 
złożenia  oferty  i  zabezpieczone   będzie   umową  przyrzeczenia  kupna-
sprzedaży.
12.Cena  nieruchomości   gruntowej  (grunt  +  lokal)  podlega  zapłacie  nie 
później                                     niż w dniu poprzedzającym dzień zawarcia 
umowy przenoszącej własność lokalu, a                            w przypadku 
zapłaty  ceny  ze  środków  zgromadzonych  na  książeczce  mieszkaniowej 
najpóźniej w terminie 45 dni od dnia zawarcia umowy notarialnej. 
13.W przypadku oddania  nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem 
mieszkalnym                        w użytkowanie wieczyste ustala się pierwszą 
opłatę  w  wysokości  25  % wartości  gruntu  ustalonej  przez  rzeczoznawcę 
majątkowego.  
14.Jeżeli  nabywca  –  najemca  lokalu  mieszkalnego  lub  budynku 
mieszkalnego przed upływem 5 lat licząc od dnia jego nabycia zbył go lub 
wykorzystał  na  inny  cel  niż   mieszkaniowy,  udzielona  bonifikata  po  jej 
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waloryzacji  podlega  zwrotowi  na  rzecz  Gminy  Miasta  Malborka. 
Zwrot następuje na żądanie  Burmistrza Miasta Malborka. 
15.Bonifikata  udzielona  przy  zakupie  lokalu  nie  podlega  zwrotowi  w 
przypadku:
a) zbycia lokalu na rzecz   osoby bliskiej
b)  zamiany  lokalu   mieszkalnego  na  inny  lokal  mieszkalny  albo 
nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystaną  na cele mieszkaniowe 
c)  sprzedaży lokalu  mieszkalnego,  jeśli  środki  uzyskane  z  jego sprzedaży 
przeznaczone  zostaną  w  ciągu  12  miesięcy  na  nabycie  innego  lokalu 
mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej  na cele 
mieszkaniowe 
d)  powyższe  stosuje  się  odpowiednio  do  osoby  bliskiej,  która  zbyła  lub 
wykorzystała  lokal  mieszkalny   na  cele  inne  niż  mieszkaniowe  przed 
upływem 5 lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia
16. Burmistrz Miasta Malborka może  odstąpić od żądania zwrotu udzielonej 
bonifikaty,  w innych przypadkach niż określone w  pkt  15 a-d,  za  zgodą 
Rady Miasta Malborka.
17.Jeżeli  w  budynkach  został  sprzedany  chociażby  jeden  lokal  wraz  z 
udziałem                                   we współwłasności gruntu, sprzedaż 
pozostałych lokali następuje w tej samej formie.
18.Powyższe  dotyczy  także  budynków,  w których  na  wniosek  właścicieli 
lokali  prawo  użytkowania  wieczystego  gruntu  przekształcone  zostało  w 
prawo własności w trybie ustawy                   z dnia 4 września 1997 r.  o 
przekształceniu  prawa  użytkowania  wieczystego  przysługującego  osobom 
fizycznym w prawo własności (Dz. U. nr 123 poz. 781 z 1997 r. ze zm.) oraz 
ustawy             z dnia 29 lipca 2005 r.   o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego  w prawo własności nieruchomości  (Dz. U. Nr 175 poz. 1459 z 
2005 r.)  
19.Jeżeli w budynku został sprzedany jeden lokal wraz z udziałem w prawie 
użytkowania wieczystego, sprzedaż pozostałych lokali następuje w tej samej 
formie.
20.Koszt  wyceny  lokalu  mieszkalnego  i  gruntu  dolicza  się  do  ceny 
mieszkania.
21.Nie udziela się bonifikat przy  sprzedaży: 
-lokali  mieszkalnych w budynku ul. Sienkiewicza 41
-lokali  nabytych  przez  Gminę  Miasta  Malborka  na  zasadach 
wolnorynkowych
-własnościowego spółdzielczego prawo do lokalu  przysługującego Gminie 
Miasta Malborka
22.W budynkach, w których przeprowadzone zostały w ciągu poprzednich 3 
lat  oraz  po wejściu w życie niniejszej uchwały kapitalne remonty, których 
koszt w przeliczeniu  na 1m2  powierzchni użytkowej lokalu wyniósł:
-powyżej 400 zł – nie udziela się bonifikat
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-200 zł – 400 zł – udzielone bonifikaty pomniejsza się o niespłaconą część 
nakładów poniesionych przez Gminę Miasta Malborka na remont. 

Tabela 1
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BUDYNKI PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI ZE WZGLĘDU 
NA ZŁY STAN TECHNICZNYCH

L.p. Adres budynku Rok budowy
Pow.  

eksploat. m2
Ilość lokali  

mieszkalnych
w tym 
lokale  

socjalne

w tym 
lokale

własnośc
iowe

1. 2. 3. 4. 5. 6. --
1 Al. Armii Krajowej 11 - 12 1880 180 3 -- --
2 Al. Armii Krajowej 92 1886 208 6 2 --
3 Dębowa 9 przed 1945 51 1 -- --
4 500-lecia 16 1890 143 4 2 --
5 Mickiewicza 50A 1890 72 2 -- --
6 Pasteura 11 1900 91 2 -- --
7 Poczty Gdańskiej 20A 1880 134 3 -- --
8 Prądzyńskiego 10 1920 183 6 -- --
9 Reymonta 21A 1925 165 4 -- 2
10 Sienkiewicza 16 A 1900 118 3 1 --
11 Sprzymierzonych 127 1880 121 3 1 --
12 Wejhera 5 1987 488 15 -- --
13 Wejhera 55 przed 1945 94 2 -- --

OGÓŁEM : 2048 54 6 2
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Tabela 2
BUDYNKI PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI 
−UWOLNIENIE TERENÓW POD INWESTYCJI

L.p. Adres budynku Rok budowy
Pow. eksploat.  

m2
Ilość lokali  

mieszkalnych
w tym lokale  

socjalne
1. 2. 3. 4. 5. 6.

1 Al. Armii Krajowej 35 1890 193 4 --
2 Al. Armii Krajowej 35 A 1890 47 1 --
3 Al. Armii Krajowej 50 1890 151 2 --
4 Al. Armii Krajowej 56 1890 160 3 --
5 Al. Armii Krajowej 57 1900 290 9 1
6 Al. Armii Krajowej 76 A 1870 150 3 --
7 Al. Armii Krajowej 77 1860 51 1 --
8 Al. Armii Krajowej 79 1900 124 2 --
9 Al. Armii Krajowej 79 A 1900 94 4 --
10 Al. Armii Krajowej 84 1900 155 4 --
11 Al. Armii Krajowej 107 1913 65 1 --
12 Al. Sprzymierzonych 1 - 2 1910 285 6 --
13 Bażyńskiego 22 1920 116 4 --
14 Daleka 115b przed 1945 84 2 --
15 Gen. Grota Roweckiego 2 1920 378 10 --
16 Główna 19 1962 117 2 --
17 Główna 19 A 1960 245 6 --
18 Grunwaldzka 9 1910 84 1 --
19 Konopnickiej 26 1922 265 2 --
20 Koszykowa 12 1910 285 7 --
21 Mała 3 1910 268 7 --
22 500-lecia 66 1870 45 1 --
23 Orzeszkowej 10A 1910 54 1 --
24 Orzeszkowej 11 1910 115 3 --
25 Piastowska 15 1915 841 6 --
26 Prądzyńskiego 3 1900 116 3 --
27 Prądzyńskiego 5 1850 253 7 --
28 Prądzyńskiego 5A 189 161 4 --
29 Sikorskiego 28 1909 368 3 1
30 Słowackiego 7 1890 132 3 --
31 Stare Miasto 23 1900 123 3 --
32 Stare Miasto 25 1910 369 8 --
33 Stare Miasto 26 1910 116 3 --
34 Targowa 24 130 1 --
35 Toruńska 59 1935 67 2 --
36 Zapolskiej 4A 1900 44 1 --
37 Zapolskiej 5 1850 139 4 --
38 Zapolskiej 6 1890 229 6 --
39 Żeromskiego 6 1890 117 3 --
40 Żeromskiego 7 1890 178 5 --
41 Żeromskiego 8 1890 207 5 --

OGÓŁEM : 7411 153 2
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Tabela 3
BUDYNKI  PRZEZNACZONE NA LOKALE SOCJALE, MIESZKANIA 

ROTACYJNE, IZBY ZASTEPCZE

L.p. Adres budynku Rok budowy
Pow. eksploat. ogółem

m2
Ilość lokali  

mieszkalnych
1. 2. 3. 4. 5.

1 Jagiellońska     99 ABC 1870 614 20
2 Gen. Grota-Roweckiego 13 1900 250 7
3 Pasteura 10 1910 226 5
4 Pasteura 15 1900 152 3
5 Rolnicza 1F 2006 437 10
6 Słowackiego 48 1890 255 8

OGÓŁEM : 1934 53

Tabela 4
BUDYNKI    PRZEZNACZONE  DO PRZEKAZANIA PIERWOTNYM 

WŁAŚCICIELOM

L.p. Adres budynku Rok budowy
Pow. eksploat. 

ogółem
m2

Ilość lokali  
mieszkalnych

w tym 
lokale  

socjalne
1. 2. 3. 4. 5. 6.

1 Al. Wojska Polskiego 506 1890 223 3 --
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IX Założenia do prowadzenia robót konserwacyjnych  i drobnych 
napraw            

1. Instalacja elektryczna:

1.1 naprawa i wymiana lamp, wyłączników, przycisków 
oświetleniowych w pomieszczeniach wspólnego użytkowania,
1.2 naprawa, regulowanie i wymiana wyłączników automatycznych,
1.3 utrzymanie skrzynek elektrycznych w czystości,
1.4 konserwacja tablicy wnękowej z licznikiem energii elektrycznej, 
należącym do najemcy,
1.5 wymiana i uzupełnienie żarówek w oprawach oświetleniowych w 
częściach wspólnego użytkowania,
1.6 wymiana i uzupełnienie brakujących pokrywek w puszkach 
elektrycznych,
1.7 dokonywanie okresowych kontroli oraz usuwania innych uszkodzeń 
instalacji elektrycznej i odgromowej,

2. Instalacja gazowa w budynku:

2.1 przeprowadzanie kontroli funkcjonowania podejść pod gazomierze,
2.2 usuwanie drobnych nieszczelności i uszkodzeń instalacji gazowej.

3. Instalacja wodno-kanalizacyjna w budynku:

3.1 sprawdzanie stanu technicznego i likwidacja miejscowych 
nieszczelności instalacji wodnej i kanalizacyjnej,
3.2 czyszczenie i udrażnianie pionów i poziomów kanalizacyjnych,
3.3 uszczelnienie wymiana zaworów wodnych.

4. Roboty dekarskie:

4.1 czyszczenie i miejscowa naprawa rynien, rur spustowych i obróbek 
blacharskich,
4.2 konserwacja pokrycia dachu oraz likwidacja przecieków wody.

5. Roboty murarskie:

5.1 uzupełnianie drobnych ubytków tynku,
5.2 usuwanie drobnych uszkodzeń posadzek i schodów w 
pomieszczeniach wspólnego użytkowania.

6. Roboty stolarskie:
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6.1 naprawa stolarki okiennej i drzwi w pomieszczeniach wspólnego 
użytkowania,
6.2 naprawa oszkleń stolarki okiennej i drzwi w pomieszczeniach 
wspólnego użytkowania.

7.   Inne roboty:  

7.1   usuwanie nadmiaru śniegu z dachów, usuwanie oblodzeń i sopli.
7.2   naprawa i wymiana samozamykaczy.
7.3   dokonywanie pomiarów temperatury w lokalach niedogrzanych. 
7.4   utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych poprzez:
7.4.1   sprzątanie i usuwanie śmieci,  klatek schodowych 
7.4.2   wywóz śmieci nietypowych z budynków – zgonie z potrzebami 
zgłaszanymi przez mieszkańców, jednak nie częściej niż raz w miesiącu,
7.4.3   prowadzenie deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji,
7.4.4   opróżnianie szamb i ubikacji oczkowych.

8. Okresowe przeglądy wynikające z Ustawy prawo budowlane:

   8.1  przegląd instalacji gazowej.
   8.2  przegląd kominiarski
   8.3  przegląd instalacji elektrycznej
   8.4  coroczny i pięcioletni przegląd budowlany.

9. Usuwanie awarii w zakresie w/w punktów.
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