
 

 

UCHWAŁA NR XX/156/2020 

RADY GMINY ŚWIDWIN 

z dnia 25 sierpnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym 

Zasobem Gminy na lata 2019 - 2024 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713) oraz art. 4 i 21 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611) Rada Gminy 

Świdwin uchwala, co następuje: 

§ 1. W Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2019 - 2024 

stanowiącym załącznik do uchwały nr XIV/114/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 listopada 2019 r. 

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2019 - 

2024 wprowadza się następujące zmiany: 

1) zmienia się §19, który otrzymuje brzmienie: 

„§ 19. 1. Z ogólnego zasobu mieszkaniowego Gminy Świdwin wyodrębnione zostają lokale, których 

najem jest związany ze stosunkiem pracy, z przeznaczeniem dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

na terenach wiejskich, na które składają się lokale położone w budynkach szkolnych, tj.: 

1) lokal o numerze 52/1 położony w miejscowości Bierzwnica, 

2) lokal o numerze 52/2 położony w miejscowości Bierzwnica, 

3) lokal o numerze 31 położony w miejscowości Oparzno. 

2. Lokale, o których mowa w ust. 1 z chwilą zwolnienia przez dotychczasowych najemców 

oddawane będą w najem jako lokale służbowe. Umowa najmu lokalu służbowego obowiązuje wyłącznie 

w trakcie trwania zatrudnienia, przy czym lokal będący przedmiotem najmu powinien znajdować się 

w tej samej szkole, w której najemca jest zatrudniony. 

3. W latach 2019-2024 nie przewiduje się istotnych zmian w zakresie zarządzania mieszkaniowym 

zasobem gminy.”; 

2) w §23 dodaje się pkt 7, który otrzymuje brzmienie: 

„7) zachowaniu 1 lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 4 położonego w budynku nr 25 w Lekowie na 

wypadek konieczności zawarcia umowy najmu z mieszkańcami Gminy Świdwin, którzy doświadczyli 

niedającego się przewidzieć zdarzenia losowego, tj. katastrofy, pożaru, powodzi lub innej klęski 

żywiołowej.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdwin. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego.  

  

 Przewodnicząca Rady 

 

Anna Olejniczak 
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