
UCHWAŁA NR  XLIV/265/2018

RADY GMINY ROZDRAŻEW

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w  sprawie  zmiany  Wieloletniego  Programu Gospodarowania  Mieszkaniowym  Zasobem Gminy
Rozdrażew na lata 2017-2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminny
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1, pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o  ochronie  praw  lokatorów,  mieszkaniowym  zasobie  gminy  i  o  zmianie  Kodeksu  cywilnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§  1.Wprowadza  się  następującą  w  Uchwale  Rady  Gminy  Rozdrażew  Nr  XXIV/143/2017
z  dnia  23  lutego  2017  r.  (Dziennik  Urzędowy  Województwa  Wielkopolskiego
z  dnia  1  marca  2017  r.  poz.  1660)  zmianę  Wieloletniego  Programu  Gospodarowania
Mieszkaniowym  Zasobem Gminy  Rozdrażew  na  lata  2017  –  2022,  w  załączniku  do  uchwały
pkt I ust. 6 – skreśla się. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew.

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

Przewodniczący Rady Gminy
       Artur Jakubek



UZASADNIENIE

Ustawa z dnia  21 czerwca  2001 r.   o  ochronie  praw lokatorów,  mieszkaniowym zasobie
gminy  i  o  zmianie  Kodeksu  cywilnego  w  art.  21  ust.  1  nakłada  na  Radę  Gminy  obowiązek
uchwalenia  „Wieloletniego  programu  gospodarowania  mieszkaniowym  zasobem  gminy”
opracowanego  na  co  najmniej  5  kolejnych  lat.  Wieloletni  Program  Gospodarowania
Mieszkaniowym  Zasobem  Gminy  Rozdrażew  na  lata  2017  -2022  został  przyjęty  uchwałą
Rady Gminy Rozdrażew Nr XXIV/143/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. Do zasobu mieszkaniowego
zalicza się również lokal mieszkalny nr 1 usytuowany w miejscowości Wyki 1. Lokal ten został
zorganizowany w obrębie świetlicy wiejskiej.    

Ostatnia  lokatorka  umarła,  a  pomieszczenie  stanowiące  dotychczas  ten  lokal  mieszkalny  może
zostać zaadoptowany na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej, poprawiając warunki życia
ogółu mieszkańców.   

W związku z powyższym uzasadnione jest usunięcie lokalu nr 1 w Wykach z zasobu gminy.  

Przyjęcie powyższej uchwały uważam za uzasadnione.         

 Wójt Gminy
Mariusz Dymarski


