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UCHWAŁA NR XXIX/188/2016
RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leśna na 
lata 2017-2021” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.466 ze zm.) oraz art. 4 i art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1610) Rada Miejska w Leśnej uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się "Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leśna na lata 2017-
2021", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnej. 

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

 

Przewodniczący Rady 

Stanisław Marczyński
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Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 
zmianie Kodeksu cywilnego, tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty 
samorządowej należy do zadań własnych gminy. Na podstawie art. 21 ust. 2 powołanej wyżej ustawy wieloletni 
program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy opracowywany jest na co najmniej 5 kolejnych lat 
i powinien obejmować w szczególności: prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu 
mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne; 
analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, 
z podziałem na kolejne lata; planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach; zasady polityki czynszowej; sposób 
i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasoby gminy oraz 
przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach; źródła 
finansowania gospodarki mieszkaniowej; wysokość wydatków w kolejnych latach; opis innych działań mających 
na celu poprawę wykorzystania mieszkaniowego zasobu gminy. Program będzie wykorzystywany przy 
podejmowaniu działań w zakresie mieszkalnictwa i odpowiednim gospodarowaniem zasobami. Celem niniejszego 
programu jest określenie głównych założeń i zasad gospodarowania mieszkaniowy zasobem Gminy Leśna w latach 
2017-2021, dla zapewnienia efektywnej i racjonalnej realizacji zadań gminy w decyzjach dotyczących: wielkości 
mieszkaniowego zasobu gminy, remontów i modernizacji budynków mieszkalnych, sprzedaży lokali, polityki 
czynszowej, a także innych – z zakresu zarządzania i gospodarowania zasobem jako nieruchomościami. W związku 
z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
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