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Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr VIII/59/2007
Rady Gminy Gniezno
z 14 czerwca 2007 r.w sprawie uchwalenia m.p.z.p.
terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi
Szczytniki Duchowne dzia³ka nr 224/1.

ROZSTRZYGNIÊCIE W SPRAWIE REALIZACJI ZADAÑ Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ZASAD ICH FUNKCJONOWANIA.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80 poz. 717) art. 717 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr
142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 Nr
113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717)
i art. 111, ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 listopada 1998 r.
O finansach publicznych (Dz.U. z 2003 Nr 15 poz. 148, Nr 45,
poz. 391 i Nr 65 poz. 594) Rada Gminny w Gnienie rozstrzyga
co nastêpuje.
I.

Sposób realizacji

Zapisania w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale¿¹ do zadañ Gminy to:
1) budowa sieci rozdzielczej doprowadzaj¹cej wodê do
projektowanych dzia³ek przy partycypacji w³acicieli dzia³ek.
2) budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy partycypacji w³acicieli dzia³ek ok. 2014 roku.
3) kanalizacji deszczowej na omawianym terenie nie
przewiduje siê.

Wymienione wy¿ej zadania bêd¹ realizowane w oparciu o
zasady zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami w tym
o zamówieniach publicznych, o samorz¹dzie gminnym,
o ochronie rodowiska itp.
II. Zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ
w³asnych Gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
ród³a finansowania - inwestycja z zakresu infrastruktury
technicznej i komunikacji wyszczególniona w punkcie l, objêta
realizacj¹ z tytu³u sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
bêdzie
finansowana
z bud¿etu Gminy, kredytów. Funduszy unijnych przy udziale
inwestorów zewnêtrznych w oparciu o ustawê z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych i przy uwzglêdnieniu horyzontu czasowego dla poszczególnych zadañ
i sposobów ich realizacji.
Wykaz inwestycji nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy
jest materia³em do formu³owania zadañ wieloletniego
planu inwestycyjnego Gminy.

4) zaopatrzenie w energie elektryczna bêdzie realizowane na
koszt w³acicieli dzia³ek na warunkach uzgodnionych z
w³acicielem sieci.

2967
UCHWA£A Nr IX/64/07 RADY GMINY W TURKU
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Turek
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591
ze zmianami; Dz.U. z 2002 r. Nr. 23 poz. 220, Dz.U. z 2002 r
Nr 62 poz. 558, Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984, Dz.U. z 2002
r., Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Dz.U.

z 2003 r., Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2002 r., Nr 153 poz. 1271,
Dz.U. z 2004 r., Nr 102 poz. 1055, Dz.U. z 2004 r., Nr 116, poz.
1203, Dz.U. 2002 r., Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2005 r., Nr 172,
poz. 1441, Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Dz.U. z 2005 r., Nr
175 poz. 1457, Dz.U. z 2006 r., Nr 181, poz. 1337) i art. 21 ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw
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lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
kodeksu cywilnego (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 31,
poz. 266 ze zmianami: Dz.U. z 2006 r., Nr 86, poz. 602, Dz.U
z 2006 r., Nr 94, poz. 657, Dz.U. z 2006 r., Nr 167, poz. 1193,
Dz.U. Nr 86 poz. 602, oraz z 2006 Dz.U. Nr 249, poz. 1833) Rada
Gminy Turek uchwala co nastêpuje:

§3. Traci moc uchwa³a Nr XXXIII/209/02 Rady Gminy Turek z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad ustalania
wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad zasobu gminy
Turek.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§1. Przyjmuje siê wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Turek na lata 2007 - 2011
stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

Przewodnicz¹cy Rady
() Ireneusz Kolenda

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Turek.

Za³¹cznik nr 1

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM
ZASOBEM GMINY TUREK NA LATA 2007 - 211
PROGNOZA DOTYCZ¥CA GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM
ZASOBEM MIESZKANIOWYM GMINY TUREK NA LATA 2007 - 2011.
1.

Aktualna wielkoæ zasobów lokalowych
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3. Prognoza dotycz¹ca wielkoci zasobów mieszkaniowych na lata 2007 - 2011 z podzia³em na lokale mieszkalne i
pozosta³e.

Liczba lokali mieszkalnych ogó³em 21
Powierzchnia lokali mieszkalnych ogó³em 1081,56 m2
2. W posiadanych zasobach lokalowych brak jest wyodrêbnionych lokali socjalnych.
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Nie przewiduje siê wzrostu liczby lokali mieszkalnych.

 

 

 

 



























































































4. Ocena aktualnego stanu technicznego zasobu mieszkaniowego

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 130

/







3
6

5





6







1



1





:

2



3







Poz. 2967

— 13929 —

.


%




3
'







,
'













:



:





:





:





:





.








.









&





:




&







3






%



5




*



1


1



.











 



&





.


&








7











:

'










 



&















'



'



'



II. ANALIZA POTRZEB ORAZ REMONTÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
GMINY TUREK W LATACH 2007 - 2011.
1. Jednym z wa¿niejszych problemów, które nale¿y rozwi¹zaæ jest z³y stan techniczny budynków. W du¿ej mierze
stan ten wynika z zaawansowanego wieku obiektów
jak te¿ ich zu¿ycia wskutek wieloletniego eksploatowania
przy braku wystarczaj¹cych rodków na remonty
kapitalne. Szczegó³owej oceny stanu technicznego budynków dokonano w rozdziale I .4. (tabela: ocena aktualnego
stanu technicznego zasobu mieszkaniowego).
2. W latach 2007 - 2011 przewiduje siê remonty bie¿¹ce
budynków tj. konserwacje dachów i bie¿¹ce usuwanie

awarii. Budynek w Cisewiu stanowi zagro¿enie dla lokatorów. Niezbêdne jest przeniesienie najemcy do innego
zasobu mieszkaniowego.
3. Priorytetow¹ rangê nadaje siê remontom przeprowadzonym na podstawie art. 70 ustaw z dnia 7 lipca 1994 r.
prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z pó. zm.) tj. wynikaj¹ce z wymogów bezpieczeñstwa dla ¿ycia i zdrowia ludzi, bezpieczeñstwa mienia
lub rodowiska, a w szczególnoci instalacji elektrycznej
dro¿noci i szczelnoci przewodów.

III. PLANOWANA SPRZEDA¯ LOKALI MIESZKALNYCH W KOLEJNYCH LATACH
1. Iloæ lokali przeznaczonych do sprzeda¿y w kolejnych
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latach okrela siê na podstawie wniosków lub deklaracji
najemców.
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2. Dopuszcza siê sprzeda¿ lokali mieszkalnych na zasadach
okrelonych w ustawie o gospodarce nieruchomociami

oraz ustawie o ochronie praw lokatorów.

IV. ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ DOTYCZ¥ KSZTA£TOWANIA ZRÓ¯NICOWANYCH
STAWEK CZYNSZOWYCH I ICH DOSTOSOWANIA W CI¥GU KOLEJNYCH LAT DO POZIOMU,
KTÓRY POZWALI UTRZYMAÆ MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY NA DOTYCHCZASOWYM POZIOMIE.
1. Najemcy lokali w budynkach tworz¹cych mieszkaniowy
zasób gminy op³acaj¹ czynsz, którego wysokoæ ustala siê
wg wymienionych poni¿ej zasad.

1) Wysokoæ stawki bazowej czynszu miesiêcznego za 1
m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu ustala w drodze
zarz¹dzenia Wójt Gminy.

2. Czynsz nie obejmuje op³at zwi¹zanych z eksploatacj¹
mieszkania niezale¿nych od w³aciciela tj. op³at za energiê
elektryczn¹, wodê i nieczystoci p³ynne i sta³e.

2) Zmiana stawki bazowej o której mowa w pkt 1 dokonana mo¿e byæ raz w roku.

3. Ustalenie stawek czynszu

3) Na miesiêczny czynsz najmu lokalu sk³adaj¹ siê
nastêpuj¹ce elementy:
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a) Stawka bazowa,
b) Czynniki wp³ywaj¹ce na wysokoæ czynszu.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce czynniki:
1) podwy¿szaj¹ce czynsz z tytu³u wyposa¿enia w lokal;
- CO 25%
- CW 25%
- Kanalizacja 10%

Poz. 2967

7. Nie podwy¿sza siê stawek czynszu za ulepszenia dokonane za zgod¹ zarz¹dcy przez najemcê na w³asny koszt, o ile
koszty ulepszeñ nie zosta³y zwrócone.
8. Czynsz obejmuje: koszty administrowania, koszty
konserwacji, utrzymania technicznego budynku, koszty
utrzymania pomieszczeñ wspólnego u¿ytkowania, w tym
op³aty za energiê ciepln¹ i elektryczn¹ w tych pomieszczeniach.
9. Najemca oprócz czynszu jest zobowi¹zany do uiszczania
zwi¹zanych z eksploatacj¹ mieszkania op³at nie zale¿nych
od w³aciciela tj.: op³at za dostawê do lokalu energii
elektrycznej, wody oraz odbiór nieczystoci.

- ³azienka, wc. 40%
2) obni¿aj¹ce czynsz z tytu³u braku:
- bie¿¹cej wody w lokalu mieszkalnym 10%
- brak pod³¹czenia lokalu do kanalizacji 10%
5. Czynsz najmu jest p³acony do 10 ka¿dego miesi¹ca.
6. Wynajmuj¹cy lokal mo¿e podwy¿szaæ czynsz, wypowiadaj¹c dotychczasow¹ wysokoæ czynszu z 3 miesiêcznym
wypowiedzeniem, na koniec miesi¹ca kalendarzowego.

10. Czynsz za lokale mieszkalne op³acaj¹ najemcy lokali mieszkalnych stanowi¹cych mieszkaniowy zasób gminy.
11. Zak³ada siê wprowadzenie podwy¿ki stawki czynszu
w skali umo¿liwiaj¹cej stopniowe dochodzenie do czynszu
wynosz¹cego w stosunku rocznym 3% wartoci
odtworzeniowej.

*V. PRZYDZIA£ LOKALI MIESZKALNYCH
Bêdzie rozpatrywany na
nych wed³ug kolejnoci
mieszkalnych dokonuje Wójt
komisji mieszkaniowej przez

podstawie podañ rejestrowawp³ywów. Przydzia³u lokali
Gminy w oparciu o propozycjê
niego powo³anej.

1. Maj¹c na uwadze racjonalne gospodarowanie zasobem
mieszkaniowym okrela siê nastêpuj¹ce zasady:
1) lokatorom posiadaj¹cym zad³u¿enia z tytu³u czynszu
lub innych op³at nale¿y umo¿liwiæ zamianê lokalu na
lokal o ni¿szym czynszu,
2) osobê z któr¹ lokal ma byæ zamieniany mo¿e byæ
mieszkaniec innej gminy który sp³aci zaleg³oci
d³u¿nika.

2. O przydzia³ lokalu mo¿e ubiegaæ siê osoba, która ma
trudne warunki mieszkaniowe:
a) dochód w wysokoci poni¿ej, uprawniaj¹cy do op.
spo³.,
b) zamieszkuje co najmniej 5 lat na terenie gminy.
3. Zak³ada siê mo¿liwoæ negatywnego za³atwiania
wniosków o najem lokalu w sytuacji gdy sk³adaj¹cym jest
osoba która zby³a swój lokal lub budynek mieszkalny,
wzglêdnie dokona³a zamiany na gorszy, albo jest
w³acicielem lub wspó³w³acicielem budynku mieszkalnego.

VI. SPOSÓB I ZASADY ZARZ¥DZANIA LOKALI I BUDYNKAMI WCHODZ¥CYMI
W SK£AD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY TUREK ORAZ PRZEWIDYWANE ZMIANY
W ZAKRESIE ZARZ¥DZANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY NA LATA 2007 - 2011.
1. Mieszkaniowym zasobem gminy zarz¹dza Wójt Gminy
Turek.
2. Nie przewiduje siê zmian w zakresie zarz¹dzania tym
zasobem w najbli¿szych latach.

3. Wykonywany przez Wójta Gminy zarz¹d wspólnymi nieruchomociami w których znajduj¹ siê lokale bêd¹ce
w³asnoci¹ gminy i w³acicieli lokali wczeniej wykupionych od gminy bêdzie ustawa³ w miarê wykupu przez
najemców wszystkich lokali w budynku.

VII. RÓD£A FINANSOWANIA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W LATACH 2007 - 2011.
1. ród³em finansowania gospodarki mieszkaniowej Gminy
w latach 2007 - 2011 bêd¹:
- wp³ywy z czynszów za lokale mieszkalne,
- wp³ywy z czynszów za lokale u¿ytkowe,
- rodki z bud¿etu gminy.

2. W budynkach, w których czêæ lokali zosta³a wykupiona
przez najemców, prace remontowe i modernizacyjne s¹
finansowane ze rodków funduszu remontowego wspó³w³acicieli utworzonego regulaminem wspólnoty mieszkaniowej.
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* Rozstrzygniêcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego Nr
NK.Ko.1.0911-162/07 z dnia 19 lipca 2007 r. orzekaj¹ce
niewa¿noæ pkt V za³¹cznika nr 1 stanowi¹cego integraln¹
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czêæ uchwa³y Nr IX/64/07 Rady Gminy w Turku z dnia 27
czerwca 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Turek  ze
wzglêdu na istotne naruszenia prawa.

2968
UCHWA£A Nr VI/42/07 RADY MIEJSKIEJ ¯ERKOWA
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie okrelenia Regulaminu utrzymania czystoci
i porz¹dku dla Miasta i Gminy ¯erków
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o
utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (tj. Dz.U.
z 2005 Nr 236, poz. 2008 ze zmianami) po zaopiniowaniu
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska ¯erkowa
uchwala, co nastêpuje:
§1. Okrela siê Regulamin utrzymania czystoci
i porz¹dku dla Miasta i Gminy ¯erków stanowi¹cy za³¹cznik
do uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy ¯erków.

§3. Traci moc Uchwa³a Nr XXI/122/97 Rady Miejskiej
¯erkowa z dnia 25 czerwca 1997 r. w sprawie ustalenia
szczegó³owych zasad utrzymania czystoci porz¹dku na terenie gminy.
§4. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi
w ¿ycie po up³ywie 14 dni od opublikowania.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej ¯erkowa
() mgr Barbara Urbañska

