
UCHWAŁA NR 213/XXXIII/13
RADY GMINY PRZYŁĘK

z dnia 28 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 
Przyłęk na lata 2010-2014

Na podstawie 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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.1)) - 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr 331/XXXVII/09 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy Przyłęk na lata 2010-2014, zmienionej uchwałą nr 64/IX/11 z dnia 29 czerwca 
2011 r. wprowadza się następujące zmiany: dział I. Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego 
zasobu mieszkaniowego gminy otrzymuje nowe brzmienie: „Mieszkaniowy zasób gminy Przyłęk stanowi 7 lokali 
mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących własność gminy. Z mieszkaniowego zasobu gminy 
wydziela się 2 lokale, których najem związany jest ze stosunkiem pracy. 

Lp. Adres Ilość lokali Rodzaj lokali
1. Lucimia – budynek po byłej Szkole 

Podstawowej 
2 1 lokal związany ze 

stosunkiem pracy 
2. Grabów nad Wisłą – budynek po byłym 

przedszkolu 
2 1 lokal związany ze 

stosunkiem pracy 
3. Lipiny – „Agronomówka” 1 mieszkalny 
4. Łagów – „Agronomówka” 1 mieszkalny 
5. Helenów 1 mieszkalny 

1. Struktura lokali mieszkalnych jest następująca: 

Lp. Liczba izb Lokal mieszkalny ilość Miejscowość
1. 3 2 Lucimia, Grabów 

nad Wisłą
2. 2 2 Lucimia, Grabów 

nad Wisłą
3. 1 2 Lipiny, Łagów
4. 4 1 Helenów

2. Struktura budynków w których znajdują się lokale mieszkalne: 

Lp. Miejscowość Stan 
techniczny 

Wyposażenie Rok 
budowy

1. Lucimia – budynek po byłej Szkole 
Podstawowej 

średni instalacja 
elektryczna, wodno- 
kanalizacyjna 

1960

2. Grabów nad Wisłą – budynek po byłym 
przedszkolu 

średni instalacja 
elektryczna, wodno- 
kanalizacyjna 

1950

3. Lipiny „Agronomówka” średni instalacja 
elektryczna, wodno- 
kanalizacyjna 

1965

4. Łagów „Agronomówka” średni instalacja 1964
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elektryczna, wodno- 
kanalizacyjna 

5. Helenów średni instalacja elektryczna 1960
Nie przewiduje się powiększenia mieszkaniowego zasobu w najbliższych latach. W przypadkach 

koniecznych i w miarę posiadania wolnych powierzchni mogą być podjęte działania w celu uzyskania 
dodatkowych lokali mieszkalnych.W miarę potrzeb pozyskiwanie lokali socjalnych będzie następowało poprzez 
adaptację pomieszczeń o innym przeznaczeniu niż mieszkalne – będących własnością Gminy.„ 

§ 2. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Szmajda

1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 69, poz. 626; z 2006 r. Nr 86, poz. 
602, Nr94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833; z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218; z 2010 r. Nr 3, 
poz. 13; z 2011 r. Nr 224, poz. 1342 oraz z 2012 r. poz. 951.
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