
Do kompetencji i zadań Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – należy w szczególności: 

1) w zakresie spraw mieszkaniowych:  

a) opracowywanie wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy, 

b) opracowywanie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy, 

c) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zasad polityki czynszowej dotyczącej 

mieszkaniowego zasobu Gminy, 

d) reprezentowanie interesów Gminy, jako właściciela lokali stanowiących mieszkaniowy zasób, 

we wspólnotach mieszkaniowych oraz udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych, 

e) opiniowanie projektów regulaminów i procedur, zgodnie z którymi zarządca będzie 

wykonywał czynności związane z zarządem mieszkaniowym zasobem Gminy, 

f) nadzór nad zarządzaniem budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność lub 

współwłasność Gminy, jak również orzekanie o przyjęciu w zarząd budynków stanowiących 

własność osób fizycznych bądź prawnych, 

g) nakazywanie najemcom udostępniania lokali w przypadkach prawem przewidzianych , 

h) rozstrzyganie w sprawach zajmowania przez tę samą osobę lub jej małżonka dwóch mieszkań, 

w tym co najmniej jednego stanowiącego własność Gminy, 

i) przekwaterowywanie osób z domów jednorodzinnych lub lokali stanowiących odrębną 

nieruchomość do lokalu zamiennego w mieszkaniowym zasobie Gminy, w przypadku zdarzeń 

losowych lub klęski żywiołowej, 

j) wynajmowanie z mieszkaniowego zasobu Gminy lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń 

przynależnych na czas nieoznaczony, 

k) wynajmowanie z mieszkaniowego zasobu Gminy lokali socjalnych na czas oznaczony, 

l) wypowiadanie umów najmu lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy, 

m) dokonywanie zamian lokali mieszkalnych, jeżeli jedną ze stron zamiany jest najemca lokalu 

gminnego, 

n) wydawanie zezwoleń na podnajem całego lokalu gminnego na czas oznaczony, 

o) wyrażanie zgody na przebudowę lub modernizację lokali gminnych oraz opiniowanie 

wniosków na zmianę przeznaczenia takich lokali na lokale użytkowe, 

p) przekwaterowywanie do poprzedniego miejsca zamieszkania lub lokalu socjalnego osób, które 

nie wstąpiły w najem po śmierci najemcy lokalu gminnego, 

q) przekwaterowywanie do innych lokali mieszkalnych najemców lokali gminnych, których 

lokale znajdują się w budynkach przeznaczonych do rozbiórki lub remontu, 

r) regulowanie uprawnień do lokalu gminnego osób pozostałych w nim po wyprowadzeniu się 

najemcy, 

s) dostarczanie lokali zamiennych lub socjalnych osobom opróżniającym mieszkania zakładowe 

lub eksmitowanych przez właścicieli lokali mieszkalnych/domów mieszkalnych, 

t) prowadzenie egzekucji w sprawach lokalowych na podstawie wydanych, prawomocnych 

orzeczeń sądowych , 

u) usuwanie skutków samowolnego zajęcia lokalu gminnego przez osoby nieuprawnione, 

v) przejmowanie porzuconych lokali gminnych, 

w) dokonywanie analiz i ocen potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej oraz 

możliwości ich zaspokajania, 

x) dokonywanie analiz z kontroli gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy, 

y) sprawowanie nadzoru nad działalnością zarządcy budynków gminnych w zakresie 

prawidłowego wykorzystania zasobu oraz właściwego prowadzenia ewidencji zasobu 

stanowiącego własność Gminy, 

 

2) w zakresie eksploatacji mieszkaniowego zasobu Gminy:  

- w zakresie zadań własnych: 

a) przygotowywanie propozycji dotyczących zasad polityki czynszowej oraz zasad rozliczania 

kosztów eksploatacji, 

b) przygotowywanie wzorcowych umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, 



c) przygotowywanie propozycji dotyczących polityki gospodarowania lokalami użytkowymi, 

d) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych, 

e) prowadzenie spraw związanych z obniżaniem czynszu ze względu na wysokość dochodu w 

gospodarstwie domowym, 

f) współpraca z Wydziałem Finansowo-Budżetowym w zakresie wypłat dodatków 

mieszkaniowych 

g) prowadzenie sprawozdawczości w tym sporządzanie wniosków o dotację na wypłatę 

dodatków mieszkaniowych, 

h) nadzór nad działalnością zarządcy mieszkaniowym zasobem Gminy w zakresie zgodności 

z obowiązującymi przepisami oraz interesem Gminy, 

- w zakresie zadań zleconych: 

i) prowadzenie postępowania w sprawach przekwaterowania z osobnych kwater stałych osób 

nie będących żołnierzami zawodowymi, 

j) wydawanie decyzji dotyczących zajęcia na cele przejściowe go zakwaterowania sił zbrojnych 

budynków i pomieszczeń oraz wydawania decyzji o odszkodowaniu w tych sprawach, 

k)  prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków energetycznych, 

l) współpraca z Wydziałem Finansowo-Budżetowym w zakresie wypłat dodatków 

energetycznych, 

m) prowadzenie sprawozdawczości, w tym sporządzanie zapotrzebowania na wypłatę dodatków 

energetycznych, 

 

3) w zakresie remontów i inwestycji:  

- w zakresie zadań własnych: 

a) planowanie komunalnego budownictwa mieszkaniowego, 

b) współpraca z zarządcą w zakresie planowania remontów kapitalnych i modernizacji lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, 

c) dokonywanie ocen i analiz dotyczących budownictwa mieszkaniowego, 

d) współpraca z właściwym rzeczowo wydziałem Urzędu Miejskiego w zakresie pozyskiwania 

środków pozabudżetowych na finansowanie budownictwa mieszkaniowego, 

e) nadzór nad prowadzonymi pracami inwestycyjnymi i remontowymi, 

f) udział w odbiorach wykonanych prac, 

g) współdziałanie z zarządcą w zakresie remontów i modernizacji budynków wchodzących do 

mieszkaniowego zasobu Gminy, 

 

4) prowadzenie postępowań związanych z ustawowym przyjęciem spadków na rzecz Gminy;  

 

5) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów obowiązującego prawa. 

 


