
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/197/2016 

RADY GMINY LIPNO 

z dnia 19 października 2016 r. 

zmieniająca wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lipno na lata 2013-

2017 

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016r. poz. 1610) Rada Gminy Lipno 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/198/2012 Rady Gminy Lipno z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie 

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lipno na lata 2013-2017 (Dz. Urz. 

Woj. Wielkopolskiego poz. 6156) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie:"§ 2. Z posiadanych zasobów mieszkaniowych wyodrębnia się: 

1)  lokale socjalne: 

adres  budynku mieszkalnego liczba mieszkań rok  budowy wyposażenie w instalacje 

Mórkowo 39 5 przed 1900r. elektryczna, wodnokanalizacyjna 

2)  pozostałe lokale mieszkalne: 

 

adres   budynku mieszkalnego liczba 

mieszkań 

rok   budowy wyposażenie  w instalacje 

Goniembice 29 1 początek XX wieku elektryczna,  wodnokanalizacyjna 

Goniembice 30a 3 po 1970 roku elektryczna, wodnokanalizacyjna, centralne ogrzewanie 

Klonówiec 17 2 początek XX wieku elektryczna,  wodnokanalizacyjna 

Mórkowo 69 1 po 1920 roku  

Radomicko 67 6 XVIII i XIX  wiek elektryczna, wodnokanalizacyjna 

Wilkowice, ul. Dworcowa 5 7 XIX i XX wiek elektryczna, wodnokanalizacyjna 

Wilkowice, ul. Dworcowa   86 4 przed 1900r. elektryczna, wodnokanalizacyjna 

2) § 3 otrzymuje brzmienie:"§ 3. Analiza potrzeb w zakresie remontów i modernizacji: 

rodzaj   remontu i modernizacji wykaz  budynków  do remontu 

naprawa pokrycia   dachowego Radomicko 67,   Wilkowice ul. Dworcowa 86 

remont lokali   mieszkalnych Goniembice 30a, Mórkowo   39, Radomicko 67, Wilkowice: ul. Dworcowa 5, ul. Dworcowa 86 

3) § 4 otrzymuje brzmienie:"§ 4. Przyjmuje się następujący plan remontów i modernizacji budynków: 

rok planowany koszt  w   

złotych 

wykaz   budynków planowany remont i modernizacja 

2013 160.000 Radomicko 67 -   naprawa pokrycia dachowego z dokumentacją - częściowa wymiana okien 

3.000 Goniembice 30a naprawa  rynien 
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10.000 Mórkowo 39 -   remont pokoju - wymiana okna 

3.000 Wilkowice ul. 

Dworcowa 86 

-   wymiana okien 

2014 20.000 Mórkowo  39 -  budowa przyłączy kanalizacyjnych - budowa łazienek 

160.000 Radomicko 67 -   naprawa pokrycia dachowego z dokumentacją  -  częściowa wymiana okien 

2.620 Goniembice   30a - wymiana okien 

2.500 Wilkowice ul. 

Dworcowa 5 

- wymiana okien 

2015 12.000 Radomicko   67 -   częściowa wymiana okien  -  przebudowa  linii elektrycznej 

2016 20.000 Wilkowice ul. 

Dworcowa 86 

-   remont pokrycia dachowego i kominów  -  remont klatek schodowych, -  remont 

lokalu mieszkalnego - przebudowa przyłącza wodociągowego 

1.000 Radomicko  67 -  wymiana drzwi 

1.000 Goniembice   30a - wymiana okien 

2017 10.000 Mórkowo 39 -  wymiana drzwi wejściowych 

4) § 5 otrzymuje brzmienie:„§ 5. Wykaz budynków i lokali przeznaczonych do sprzedaży w latach 2013 – 

2017: 1) część budynku położonego w Goniembicach nr 29, 2) część budynku położonego w Goniembicach 

nr 30a, 3) część budynku położonego w Klonówcu nr 17, 4) budynek położony w Mórkowie nr 69, 5) 

budynek położony w Radomicku nr 67, 6) budynek położony w Wilkowicach przy ul. Dworcowej nr 5, 7) 

część budynku położonego w Wilkowicach przy ul. Dworcowej nr 86”. 

5) § 20 otrzymuje brzmienie:„§ 20. Lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy zarządza 

Wójt poprzez:1) referat inwestycji w zakresie obejmującym w szczególności utrzymanie należytego stanu 

technicznego budynków, w tym prowadzenie remontów, konserwacji technicznej sieci i urządzeń,2) referat 

finansów w zakresie obsługi administracyjnej oraz finansowo-księgowej”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Lipno 

(-) Andrzej Michalski 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 2 – Poz. 6776


		2016-11-09T08:31:56+0000
	Polska
	Lidia Przewoźna
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




