
UCHWAŁA }rtr W\I lŻl7 l Żau

Rady Gminy Gózd
z dnia U.A2.2A14r.

w sprawie nlljranw Wielolętnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gmiay
nalata2A12-2016

Na podstarł4e art.18 ust. 2 pkt 15 i aft.4a ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 rnarca 1990r o
sanrorządzie gnrinnynt (tj. Dz. U. z 2łl3r., poz.594 z paźn. rcr'.}, oraz arL. ŻL ust.l pkt l i
ust.2 ustawy z drna 27 cztmlłca 2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobię
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego lĘ.Dz.U. z2005t,m 31, poz.266 zpóźn. rin.l

Rada Gminy Gózd uchwala co następuje :

$1.

W załączniku do UchwaĘ Nr XVIB1 łl/Żł12 Rady Gminy Gózd z dttla 30 marca Ża12t.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata
ŻaL2-Ża16 ( Dz.Urz.Woj.Maz.zŻa1Żr. poz. 3551), dokonuje się następujących zmian:

Pkt l . Prognoza dotyczącąwielluści oraz słanu technicznego zasobu mieszlraniowego
gm.iny w poszczególnych tatach, z podziałem na lofule soejelne i pozostałe Iolrale mieszlralne.

Otrzymuje brznrienie : -

,,Zasób mieszkaniowy gminy Gózd stanowi 6lokali mieszkalnych. Z mieszkaniowego zasobu
gminy wydziela się 1 lokal którego najem jest wńęarry ze stosunkiem pracy'

Lp. Budynek grnirmy Ilość lokali Rodzaj lokalu

I Klwatka - budynek wolnosĘąpy I Lokal nnieszkalny

Ż. Podgóra _ Szkoła Podsiawowa 1 Lokal mieszkalny

J. Klwatka _ Sż<oła Podstawowa 1 Najem zsłiązany ze
stosaskiem pmcy

4. Kłonówek - budynek rvolnosĘąpy przy
szkoie podstawowej

2 Lokal mieszkalny

5. Kłonów _ budynek ,,Agtonomówka'' 1 Lokal mieszkalny



W skład mieszkaniowego zasobu gminy wchodzą:

o Lokale rnieszkalne - 5
o Lokale zlvląz.ane ze stosunkiem pracy - 1

Z,asób mieszkaniołvy grniny nie ulegnie powiększeniu w najblizsą'ch latach zarówno w
zakresie lokali socjalnych, lokali mieszkalnych, tymczasowych pornieszczeń.

W przypadku konieczności i w miarę posiadania wolnych powierzchni mogą być podjęte
działania w celu uzyskarria dodatkowych lokali mieszkaln)'ch, lokali socjalnych,
t)rmczasowych pomieszczeń.''

$2.

Wykonanie uchwałypowietza się Wójtowi Gminy.

$3.

Uchwała wchodzi w zycie w terrrrinie 14 dni od dnia ogłoszenia łr, Dzienniku Urzędowym
Woj ewództwa Mazowieckiego.
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