UCHWAŁA NR XLV/601/2018
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Lubicz w latach 2014 – 2018
Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2016 r., poz. 1610 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały nr XLVII/568/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubicz w latach 2014 –
2018 (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2014 r., poz. 1239, z 2016 r. poz. 2155; z 2017 r., poz. 2208) §1
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
"1.1.Mieszkaniowy zasób Gminy Lubicz obejmuje 94 lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach
stanowiących własność Gminy, względnie użytkowanych na prawach współwłasności z innymi osobami.
2.2 Gmina posiada 40 lokali, położonych w budynkach będących w całości jej własnością. Są to budynki
położone w miejscowościach :
1 ) Brzeźno 16 (3 lokale);
2 ) Grabowiec 28 (7 lokali);
3 ) Lubicz Dolny – ul. Toruńska 17 (4 lokale);
4 ) Lubicz Górny – ul. Warszawska 3 (6 lokali), ul. Boczna 4 (4 lokale); ul. Boczna 4a (1 lokal);
ul. Boczna 4b (1 lokal);
5 ) Młyniec Pierwszy – ul. Bierzgalska 10 (3 lokale);
6 ) Nowa Wieś – ul. Nad Drwęcą 74 (1 lokal);
7 ) Złotoria – ul. Toruńska 46 (2 lokale); ul. Pomorska 21 (1 lokal)
8 ) Grębocin – ul. Szkolna 8 (5 lokali )
9 ) Mierzynek 74 (2 lokale)."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko–Pomorskiego.
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Uzasadnienie
W związku z podziałem lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w miejscowości Brzeźno pod numerem 16,
utworzono 2 samodzielne lokale Brzeźno 16/1 o pow. 23,65 m2 oraz 16/3 o pow. 21,27 m2, na które Starosta
Powiatowy wydał zaświadczenie ABA.6740.11.14.2018.EK z dnia 19 marca 2018 r. o spełnieniu wymogów
samodzielnego lokalu mieszkalnego. W przedmiotowych lokalach została wykonana nowa instalacja
elektryczna, wodociągowa oraz kanalizacyjna. W związku z czym mieszkaniowy zasób Gminy Lubicz uległ
zmianie.
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