
                                                                                     
                                                                                                                                   

 

                                                              Uchwała  Nr IX/55/11 
                                                    Rady Gminy  w Dąbrowie Zielonej 
                                                    z dnia 30 maja  2011 roku 
 
 
 
 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/141/08  z dnia 09 grudnia  2008 roku w sprawie przyjęcia  

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy  Dąbrowa Zielona na lata 

2009-2013 

 

  Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ,  ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym /  Dz. U. z 

2001 roku Nr 142,  poz.1591 ze  zm./  , art. 21 ust.1pkt 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 2005 

roku Nr 31, poz. 266  ze  zm. / 

 Rada Gminy uchwala co następuje: 

                                                                     §  1. 

 W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/141/08  w sprawie przyjęcia  wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy  Dąbrowa Zielona na lata 2009-2013; 

w  Dziale  I .  

PROGNOZA  DOTYCZĄCA  WIELKOŚCI  POSIADANIA  ORAZ  STANU  TECHNICZNEGO   ZASOBU  

MIESZKANIOWEGO  GMINY DĄBROWA ZIELONA 

 pkt 1 - Aktualny  mieszkaniowy  zasób  gminy  Dąbrowa Zielona  obejmuje: 

„usuwa się w tabeli określającej aktualny mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Zielona zapis pod poz. 5  

oraz w  poz. 2  -ilość mieszkań ogółem w tym własność gminy cyfry „1” 

zastępuje się cyfrą „2” i   nadaje się następującą treść: 

  1.  Aktualny  mieszkaniowy  zasób  gminy  Dąbrowa Zielona  obejmuje:       

Lp.  Miejscowość Ilość 
budynków 

           Ilość mieszkań  
  ogółem      w tym własność 
                                gminy 

Powierzchnia 
użytkowa  
ogółem  

Rok budowy 

1.       Olbrachcice  nr 146 1  2 2 114 m² 1951 

2. Soborzyce ul. Plac 
Wolności nr 4 

1 2 2   66 m² Brak danych 

3. Soborzyce ul. Plac 
Wolności nr 2 

1 1 1   50 m² Brak danych 

4. Soborzyce ul. 
Strażacka nr 4 

1 2 2  102 m² 1970 

5. Dąbrowa Zielona ul. 
Plac Kościuszki nr 47 

1 7 7  409 m² 1974 

6. Rogaczew 5 1 3 3  155 m² Brak danych 

7. Dąbek  10 1 1 1    60  m² Brak danych 

8. Cielętniki ul. 
Kościuszki nr 11 

1 4 4  137  m² Brak danych 

9. Cielętniki ul. 
Kościuszki nr 9 

1 5 5  200  m² Brak danych 

 Razem  9 27 27 1293 m²  



 
w  Dziale  II.-   

ANALIZA  POTRZEB    PLAN  REMONTÓW  I  MODERNIZACJI  Z PODZIAŁEM NA KOLEJNE LATA w 
tabeli remontów usuwa się   zapis pod poz. 5  i   nadaje się następującą treść: 
TABELA REMONTÓW: 
          

Lp
.  

Miejscowość Rok 2009 
 zakres prac 

 2010      
zakres prac 

   2011 
zakres prac 

2012 
zakres prac 

2013 
zakres prac 

1.       Olbrachcice  nr 146 
remont budynku 
Szkoła Podstawowa 

-wymiana stolarki 
okiennej 
remont instalacji 
c.o. 
Docieplenie 
obiektu 
docieplenie 
strychu 
80.000 tys. zł 
 
 

    

2. Soborzyce ul. Plac 
Wolności nr 4 
remont budynku 
Szkoła Podstawowa 

-wymiana stolarki 
okiennej 
remont instalacji 
c.o. 
Docieplenie 
obiektu 
docieplenie 
strychu 
50.000 tys. zł 
 
 

    

3. Soborzyce ul. Plac 
Wolności nr 2 
 
 

     

4. Soborzyce ul. 
Strażacka nr 4 
 
 
 
 

 Remont 
kapitalny 
kotłowni  i 
c.o. 
30.000 tys. zł 

 -wymiana 
stolarki 
okiennej i 
drzwiowej  
20.000 tys. zł 

Termomoderni
zacja  
budynku 
30.000 tys. zł 

5. Dąbrowa Zielona ul. 
Plac Kościuszki nr 47 
 
 
 

-wymiana stolarki 
okiennej 
-remont i 
docieplenie 
dachu 
-remont kominów 
100.000 tys. zł 

  Malowanie  
klatek 
schodowych 
1.5 tys. zł 

Docieplenie 
obiektu 
80.000 tys. zł 

6. Rogaczew 5 
 

  Remont dachu 
i kominów 
10.000 tys. zł 

  

7. Dąbek  10 
 
 

Zmiana pokrycia 
dachowego i 
remont kominów 
10.000 tys. zł 

   Wymiana 
stolarki 
okiennej i 
docieplenie 
budynku 
25.000 tys.zł 

8. Cielętniki ul. 
Kościuszki nr 11 

   Remont dachu 
,kominów  

 



 
 

wymiana 
instalacji  
elektrycznej 
20.000 tys.zł 

9. Cielętniki ul. 
Kościuszki nr 9 
 
 

    Remont dachu 
,kominów  
wymiana 
instalacji  
elektrycznej 
20.000tys.zł 

 Razem: 240.000 tys. zł 30.000 tys. zł  10.000 tys. zł 41.500 tys .zł 155.000 tys. zł 

 
 
 
w  Dziale  V .  SPOSÓB  I  ZASADY  ZARZĄDZANIA  LOKALAMI  I  BUDYNKAMI 
WCHODZĄCYMI W  SKŁAD     MIESZKANIOWEGO  ZASOBU  GMINY  ORAZ 
PRZEWIDYWANE  ZMIANY  W  ZAKRESIE  ZARZĄDZANIA   MIESZKANIOWYM 
ZASOBEM  GMINY. 
 uchyla się dotychczasowe brzmienie w/w działu  i nadaje się następującą treść:  

 

1.  Zarządzanie lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu 

     gminy definiuje się jako podejmowanie wszelkich decyzji i dokonywanie wszelkich 

    czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości  w stanie niepogorszonym jak 

    również uzasadnionego inwestowania w nieruchomości. 

2. Zarządzaniem mieszkaniowym zasobem gminy zajmuje się Gminny Zakład 

    Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Zielonej  jako samorządowy zakład budżetowy , 

    który  prowadzi ewidencję lokali,dokumentację związaną z najmem lokali, obsługę 

    finansową w zakresie poboru i windykacji należności z tytułu najmu oraz dokonuje 

               niezbędnych prac remontowo- adaptacyjnych. 

           3.  Umowy na najem  lokali mieszkalnych  zawiera Wójt Gminy Dąbrowa Zielona. 

 

 

 

                                                                       §   2. 
 
     Wykonanie  uchwały  powierza  się Wójtowi  Gminy Dąbrowa Zielona. 
 
 
                                                                        §   3. 
 
 
      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie: W związku z potrzebą gminy  pozyskania budynku  znajdującego się 

w Dąbrowie Zielonej przy ul. Plac Kościuszki 44 na obiekt użyteczności publicznej  , i  

podjęciem pilnych starań o pozyskanie środków finansowych na  remont  i przystosowanie 

obiektu do w/w zadań  należy budynek w którym znajdują się  2 lokale mieszkalne  

wyłączyć z  mieszkaniowego zasobu gminy, oraz z planu remontów. Jednocześnie lokatorom tam 

mieszkającym  zapewnia się lokale mieszkalne  w budynku  Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dąbrowie 

Zielonej ul. Pl. Kościuszki 47. Ponadto lokal mieszkalny, 

znajdujący się w budynku Szkoły Podstawowej w Soborzycach nie był wykazany w mieszkaniowym zasobie 

gminy , ponieważ w chwili podejmowania uchwały w/w zakresie 

jego  przeznaczenie miało ulec zmianie , a mianowicie miał zostać wyremontowany z przeznaczeniem  na 

potrzeby Szkoły Podstawowej w Soborzycach.  

 

                W związku z podjęta uchwałą  o utworzeniu z dniem 01.05.2011 roku 

Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Zielonej - jako samorządowego zakładu 

budżetowego i przejęciem  zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej  należało dokonać zmiany w dziale V 

dot. sposobu  i  zasad  zarządzania  lokalami  i  budynkami 

  wchodzącymi w  skład     mieszkaniowego  zasobu  gminy  oraz    przewidywanych  zmian  w  zakresie  

zarządzania     mieszkaniowym  zasobem  gminy. 

 

 

 
 


