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Gminny Program Budowy Mieszkań Komunalnych w Wydminach przy ul. Dworcowej 

• Inwestorem przy budowie budynków wielorodzinnych w Wydminach jest Przedsiębiorstwo 

Usług Komunalnych i Zieleni Sp. z o.o. oraz Partner Inwestycji - Gmina Wydminy. 

 

• Spółka Komunalna PUKiZ została zobligowana do przygotowania dokumentacji budowlanej 

oraz rozpoczęcia i prowadzenia budowy Inwestycji Mieszkaniowej na podstawie Uchwały 

Rady Gminy Wydminy z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Budowy Mieszkań Komunalnych w Wydminach  „WŁASNY KĄT” 

 

• Gmina Wydminy przekazała grunt pod budowę nowych budynków oraz środki na 

opracowanie dokumentacji projektowej pozwalającej uzyskać pozwolenia na budowę. 

 

• Spółka PUKiZ zaciągnie kredyt na budowę Mieszkań Komunalnych oraz ma za zadanie 

przeprowadzić Inwestycje budowlaną od momentu wbicia „pierwszej” łopaty do momentu 

przekazania kluczy do gotowych mieszkań 
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• Po zakończeniu procesu Inwestycyjnego Spółka PUKiZ będzie administratorem i zarządcą 

obiektów, a po zawiązaniu się Wspólnot Mieszkaniowych (co nastąpi w momencie wykupu 

lub spłaty całkowitej mieszkań przez najemców i przejścia lokali na własność) będzie mogła 

dalej zarządzać lokalami jeżeli taka będzie wola Wspólnoty. 

 

• Spółka PUKiZ będzie natomiast cały czas operatorem i zarządcą budynku kotłowni 

zasilająca obiekty oraz inne przyłączane obiekty w przyszłości 

 

• Budynek kotłowni wraz z wyposażeniem nie może być wliczany do kosztu całej Inwestycji i 

niżej podane wyliczenia jej nie będą uwzględniać. 

 

• Zagospodarowanie terenu wokół budynków będzie wliczone w koszt Inwestycji  i  będą 

stanowiły tereny wspólne całego Osiedla. 
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                                              GŁÓWNE  ZAŁOŻENIA  PROGRAMU: 

 

1) Gmina Wydminy przekazała grunt pod budowę oraz przekazała część środków potrzebnych 

do opracowania dokumentacji 

2) Spółka PUKiZ sfinansuje budowę mieszkań poprzez wpłaty częściowe przyszłych nabywców, 

środki własne oraz kredyt bankowy 

3) Przyszły najemca nie będzie miał trudności i potrzeby odwiedzać nawet kilkunastu banków, 

gdzie często wymagania kredytowe są nie do przeskoczenia, jedyne co musi zrobić wypełnić  

dostępny w Spółce PUKiZ wniosek o dochodach i sytuacji finansowej całej rodziny 

4) Powołana komisja mieszkaniowa oceni możliwości finansowe najemcy i podejmie decyzję o 

przyznaniu lub nieprzyznaniu lokalu 

5) Bardzo ważne, kryteria oceny dotyczące  możliwości finansowych najemcy będą zupełnie 

inne jak w banku (gdzie głównym kryterium jest umowa o pracę, hipoteka), u nas brane pod 

uwagę będą wszelkie długookresowe subsydia, dotacje m.in. wszelkiego rodzaju zapomogi, 

renty, zarobki z zagranicy, środki własne, hipoteki itp. w tym inne legalne źródła dochodu. 
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                                       DO  KOGO  KIEROWANY  JEST  PROGRAM: 

 

1) O lokal starać się może każdy pełnoletni, posiadający pełnię praw obywatelskich 

mieszkaniec Gminy Wydminy 

 

2) Wystarczy stałe zameldowanie, żeby spełnić podstawowy warunek programu 

 

3) W pierwszej kolejności o lokal mogą się starać osoby, którym w ten sposób poprawi się ogólna 

sytuacja bytowa i tak np. dla osoby niepełnosprawnej takim atutem będzie przystosowanie 

obiektu poprzez windy, dla osoby starszej - bliskość ośrodka zdrowia i dostepnosc lekarzy 

oraz szeroki dostęp do komunikacji publicznej, dla osób młodych z dziećmi np. bliskość 

szkoły, sąsiedztwo przedszkola, a dla singli lub osób dopiero planujących  założenie rodziny – 

doskonała, nowoczesna, w pełni uzbrojona infrastruktura gwarantujaca przyszlosc bez 

ograniczeń. 

 



„ WŁASNY  KĄT „ 
 

Gminny Program Budowy Mieszkań Komunalnych w Wydminach przy ul. Dworcowej 

                        CO W PRZYPADKU JEŻELI BĘDĄ CHĘTNI NIESPEŁNIAJĄCY                 
 

                                                          KRYTERIÓW PROGRAMU: 

 

1) Jeżeli się tak zdarzy, że Inwestor Spółka PUKiZ nie znajdzie chętnych z obrębu Gminy 

Wydminy, może podpisać umowę najmu z dojściem do własności dla osób spoza Gminy, np. 

dawni mieszkańcy Gminy, którzy z różnych przyczyn chcą się osiedlić tutaj, u nas, w 

Wydminach 

2) Również inni mieszkańcy Rzeczypospolitej Polskiej mogą nabyć mieszkanie, w tym 

mieszkańcy sąsiednich Gmin i Powiatów, jeżeli przejdą pozytywnie proces weryfikacji. 

3) Dodatkowo trzeci budynek w razie braku chętnych w programie „WŁASNY KĄT”, tj. po 

wyczerpaniu min. 48szt. mieszkań (warunek konieczny) w tym programie, może zostać 

sprzedany w drodze zwykłej transakcji zakupowej, jednak nie niższej niż cena najmu z 

dojściem do własności po okresie spłaty rat. Oznacza to nie mniej ni więcej, ze takie 

mieszkanie może nabyć każdy, kto będzie miał taki zamiar. 
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KRÓTKI  HARMONOGRAM  INWESTYCJI: 

 

1) Od dnia dzisiejszego, Spółka PUKiZ rozpoczyna nabór wniosków tzw. „Deklaracja o 

przystąpieniu do partycypacji” i będzie trwał do wyczerpania miejsc na kolejne budynki 

2) Następnie w okresie początek lutego 2019 r. na podstawie złożonych deklaracji, Spółka 

rozpocznie procedurę weryfikacji dokumentów, po uprzednim zawiadomieniu przyszłych 

Partycypantów (trzeba będzie uzupełnić szczegółowe dokumenty)  

3) Zostanie powołana 5 osobowa komisja mieszkaniowa, składająca się z pracowników Gminy, 

w tym GOPS oraz pracowników Spółki, oceniająca możliwości partycypanta 

4) W między czasie Spółka rozstrzygnie przetarg na kredyt finansujący Inwestycję – zostaną 

określone dokładnie koszty najmu (część czynszu, w którym będzie zawarta kwota spłaty) 

5) Po pozytywnej weryfikacji, zostanie podpisana UMOWA PARTYCYPACJI  w której to 

zostanie określona kwota tzw. wkładu własnego (ok. 20% wartości końcowej mieszkania) 

6) W międzyczasie rozstrzygnięty zostanie przetarg na budowę i rozpoczęcie budowy. 
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KRÓTKI  HARMONOGRAM  INWESTYCJI: 

 

7)  WAŻNE – pierwsze wpłaty tj. wkład własny nie będą pobierane szybciej jak po     

      rozstrzygnięciu przetargu na budowę, nie później jednak jak  faktyczne rozpoczęcie budowy,  

      którą to będzie określać umowa na roboty budowlane. 

8)   Spodziewany termin rozpoczęcia budowy to przełom kwiecień-maj 2019r. – zależne jest to  

      jednak od tego jak przeprowadzony będzie przetarg i złożone oferty Wykonawców Robót. 

9) Po wybudowaniu, zostanie podpisana UMOWA NAJMU lokalu mieszkalnego w formie aktu 

notarialnego 

10) Po okresie min. 5 lat będzie możliwość wykupu mieszkania z przejściem na własność, 

również w formie aktu notarialnego 

 

 

UWAGA: Wszelkie terminy sa przybliżone, ze względu na rozstrzygniecie i wyniki postepowań 

przetargowych – obsługa kredytu bankowego, roboty budowlane 
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KRÓTKI  HARMONOGRAM  BUDOWLANY: 

 

Inwestor przewiduje, że budowa będzie trwała ok. 1,5 roku każdego z bloków – w przypadku 

etapowania. To oznacza że: 

 

ETAP I  - maj 2019r. do grudzień 2020r. = styczeń 2021 przekazanie kluczy 

 

ETAP II – maj 2020 do grudzień 2021 = styczeń 2022 przekazanie kluczy 

 

ETAP III – maj 2021 do grudzień 2022 = styczeń 2023 przekazanie kluczy 

 

 

W przypadku wyczerpania miejsc dużo wcześniej Inwestor będzie rozpoczynał kolejne etapy 

szybciej, w miarę zapotrzebowania. 
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                           Osiedle „WŁASNY KĄT” będzie się składać z 3 budynków wielorodzinnych 

 

• 2 budynki (etap I i III) tego samego typu, po 29 mieszkań w każdym, z podpiwniczeniem i 

stanowiskami postojowymi 

• 1 budynek ( etap II) drugiego typu, posiadający 22 mieszkania, również podpiwniczony, ale bez miejsc 

postojowych 

• Wszystkie obiekty wyposażone w windy osobowe o udźwigu 630kg lub 8 osób 

• Budynki spełniają przyszłe wymagania odnośnie warunków technicznych jakie będą obowiązywać w 

roku 2021 odnośnie izolacyjności i energochłonności, oznacza to że: 

     -  wyposażone w ciepłe, trzyszybowe okna o współczynniku 0.9 [W/m2*K]- są to okna 2 razy cieplejsze    

        niż stosowane jeszcze 10 lat temu 

     -  cieplejsze ściany o współ. U <0,20 [W/m2*K] – ściany cieplejsze 1,5 raza od tych budowanych 10 lat  

        temu 

     -  izolacja dachu o współ. U<0,15 [W/m2*K] – dach cieplejszy o 60% w stosunku do tego co było  

         wymagane jeszcze 10 lat temu 

  Wszystkie te parametry podnoszą wartość mieszkania na rynku, zmniejszając również comiesięczne  

  koszta utrzymania takiego mieszkania w porównaniu do starszych, nawet 10-15 letnich obiektów.  
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Proponujemy mieszkania w wielkości od ok. 27,00 m2 do ponad 70 m2. Wszystkie mieszkania maja 

dostęp dla osób niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi np. dla wózków dziecięcych, dzięki windom 

jeżdżącym od pomieszczeń w piwnicy do ostatniej kondygnacji. Zaprojektowane obiekty będą w tej 

chwili najwyższymi obiektami w Wydminach, nie licząc wieży kościoła. Podłoga ostatniego piętra będzie 

na wysokości ok. 14,00 – 14,5 m nad poziomem terenu. Pomieszczenia garaży, a raczej miejsc 

postojowych będą wentylowane, uzbrojone w czujniki tlenku węgla i spalin, system GAZEX 

zapobiegający nadmiernemu i w zasadzie niebezpiecznemu, niewyczuwalnemu zadymieniu. 

 

Mieszkania będą wykończone w standardzie deweloperskim, co to oznacza.: 

- Wylane posadzki cementowe, gotowe do wykończenia np. panelami, terakota, deska barlinecką itp. 

- Tynki gipsowe IV kategorii –oznacza to ze będą gotowe do pomalowania 

- Zamontowane drzwi główne wejściowe, antywłamaniowe, redukujące dźwięki z korytarza na 

poziomie 38-42 dB 

- Parapety okienne z konglomeratu 

- Standardowy osprzęt elektryczny (gniazda, włączniki, bez punktów świetlnych) 

- Podejście wod-kan zakończone zaślepkami, bez zaworów czerpalnych 
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- Domofon  

- Każde mieszkanie będzie olicznikowane tj. woda zimna, woda ciepła oraz licznik C.O., licznik energii 

elektrycznej indywidulany w zbiorczej skrzynce administracyjnej  zlokalizowanej na klatce na 

parterze lub  w piwnicy, do którego każdy właściciel lokalu będzie miał klucz 

- Pilot do bramy garażowej, po jednym na każde stanowisko postojowe 

- Barierki balkonowe, metalowe, ocynkowane i pomalowane farba w kolorze. 

- Płyty balkonowe wykonane na łącznikach balkonowych z rdzeniem ze wzmocnionego styropianu, 

niwelujące mostki termiczne na styku ściana – płyta balkonowa = niweluje przemarzanie na 

nadprożach okienno drzwiowych. 

- Mieszkania na parterze budynku będą miały przestronne tarasy, wyniesione ponad teren o ok. 1,5m 

zapobiegjące „wścibskim spojrzeniom” oraz utrudnienie dla złodziei. 

- Własny osiedlowy plac zabaw dla najmłodszych 

- Po jednym miejscu postojowym przypadające na lokal mieszkalny 

- Wyznaczone miejsca postojowe dla niepełnosprawnych 

- Wspólna wiata śmietnikowa osiedlowa, zamykana na klucz 
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                            PRZYKŁADOWE   KOSZTA  UTRZYMANIA  LOKALU: 
 

 Symulacja kosztów dokonana na podstawie analizy kredytu przy okresie kredytowania 15 LAT oraz 

kosztów utrzymania tzw. czynszu , w którym składowe są następujące: 

- Zarzadzanie = 2200zł 

- Utrzymanie terenów wspólnych = 400zł 

- Eksploatacja = 3300zł 

- Opłata stała C.O. = 0,75zł/m2 

- Ogrzewanie = 1,50 zł/m2 

- Opłata za wodomierz główny = 1,50zł 

- Winda = 14zł 

- Fundusz remontowy = 2000zł 

 

- CENA za m2 powierzchni użytkowej mieszkania = 3.800,00 zł/brutto 

- CENA za stanowisko postojowe w garażu podziemnym = 25.000,00 zł/brutto 

- CENA za komórkę lokatorską w piwnicy = 1.230,00 zł/brutto 
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                            PRZYKŁADOWE   KOSZTA  UTRZYMANIA  LOKALU: 
 

  

1) PRZYKŁAD dla mieszkania o pow. 30,48 m2 o wartości końcowej = 115.824,00 zł 

      wysokość miesieczna czynszu = 233,56 zł/miesięcznie 

      wysokość  raty najmu przy okresie 15 lat spłaty = 572,11 zł/mies   SUMA: 805,67 zł  

 

2)   PRZYKŁAD dla mieszkania o pow. 50,84 m2 o wartości końcowej = 193.192,00 zł 

      wysokość miesieczna czynszu = 379,49 zł/miesięcznie 

      wysokość  raty najmu przy okresie 15 lat spłaty = 954,27 zł/mies   SUMA: 1333,75 zł 

 

 3)   PRZYKŁAD dla mieszkania o pow. 40,56 m2 o wartości końcowej = 154.128,00 zł 

      wysokość miesieczna czynszu = 305,81 zł/miesięcznie 

      wysokość  raty najmu przy okresie 15 lat spłaty = 761,31 zł/mies   SUMA: 1067,12 zł 

 

 4)   PRZYKŁAD dla mieszkania o pow. 60,57 m2 o wartości końcowej = 230.166,00 zł 

      wysokość miesieczna czynszu = 449,23 zł/miesięcznie 

      wysokość  raty najmu przy okresie 15 lat spłaty = 1136,90 zł/mies   SUMA: 1586,13 zł  
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ZAPRASZAMY  DO  ZAPOZNANIA  SIĘ  SZERZEJ  Z  NASZĄ  OFERTĄ 
 

- w biurze PUKiZ 

 

- na stronie Internetowej www.pukiz.pl, zakładka WŁASNY KĄT 

 

- pod numerem telefonu  87-421-00-78 

DZIĘKUJĘ  ZA  UWAGĘ !!! 

http://www.pukiz.pl/

