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UCHWAŁA NR XVI/102/2012
RADY GMINY JANOWICE WIELKIE

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Janowice 
Wielkie w latach 2012 – 2017” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 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 (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) RADA GMINY JANOWICE WIELKIE uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Janowice Wielkie 
w latach 2012 – 2017” w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie. 

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

Przewodniczący Rady Gminy 

Szymon Młodziński
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Uzasadnienie

W dniu 10 lipca 2001 roku weszła w życia ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze 
zm.). Zgodnie z art. 21 tej ustawy rada gminy zobowiązana jest do uchwalenia wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Program powinien być opracowany na co najmniej 5 lat 
i 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 mieszkalnych w kolejnych latach, zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania 
czynszu, sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy 
oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach, źródła 
finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach, wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem 
na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym 
ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne oraz opis innych działań mających na celu poprawę 
wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Ponadto art. 8 ustawy stanowi, że 
to właśnie wieloletni program jest podstawą do wprowadzenia podwyżek stawek czynszowych. Czynsz z majątku 
komunalnego stanowi nadal główne źródło pokrycia kosztów utrzymania bieżącego zasobu mieszkaniowego 
gminy, jak również źródło finansowania działań inwestycyjnych. W dniu 26 kwietnia 2007 r. Rada Gminy 
Janowice Wielkie podjęła uchwałę Nr IX/27/2007 w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
gminy Janowice Wielkie w latach 2007 – 2011. W związku z tym, iż okres programowania określony w wyżej 
wymienionej uchwale dobiegł końca podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni konieczne i uzasadnione. 
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