
 

UCHWAŁA Nr 150/XXVI/09 

RADY GMINY ŚWIERCZE 

z dnia 25 czerwca 2009 r. 

w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Świercze nr 212/XXXVII/02 

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 

oraz zatwierdzenie dziesięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 

Na podstawie art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszka-

niowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 7337 z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 

pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z póź. zm.) 

Rada Gminy Świercze uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr 212/XXXVII/02 Rady Gminy Świercze z dnia 27 czerwca 2002r. określają-

cego dziesięcioletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy: 

punkt II ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Tworzy się mieszkaniowy zasób gminy, w którego skład wchodzą mieszkania: 

 

Lp. Miejscowość Ilość budynków Pow. w m2 użytkowa Ilość mieszkań Stan techniczny 

1. Świercze 4 617,47 10 dobry 

2. Strzegocin  2 120,38 3 dobry 

3. Świeszewo 1 91,00 3 dobry 

4. Świerkowo 2 74,00 2 dobry 

5. Klukówek 1 214,30 7 słaby 

 

Wydziela się: 

1. dwa lokale mieszkalne w budynku Apteki w Świerczach ul. Szkolna o łącznej powierzchni 122,07m2 prze-

znaczone do wynajmowania na czas prowadzenia działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem 

mieszkańców gminy w leki, 

2. dwa lokale mieszkalne w budynku Ośrodka Zdrowia ul. Zwycięstwa 31 o łącznej powierzchni 114,00m2 

przeznaczone do wynajmowania dla lekarzy prowadzących działalność w Ośrodku Zdrowia w zakresie 

usług medycznych”, 

punkt II ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Z mieszkaniowego zasobu gminy wydziela się lokale socjalne: 

 

Lp. Miejscowość Ilość budynków Pow. w m2 użytkowa Ilość lokali Stan techniczny 

1. Gąsiorowo 1 88,28 3 słaby 

2. Brodowo 1 40,00 1 słaby 

3. Gaj 1 20,00 1 słaby 

 

§ 2. Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy. 

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

wództwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Wiesław Kęsicki 

 

 

 

 

 


