
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/251/18 

RADY GMINY PADEW NARODOWA 

z dnia 26 czerwca 2018 r. 

w sprawie w sprawie dokonania zmiany w Wieloletnim programie gospodarowania  

mieszkaniowym zasobem Gminy Padew Narodowa na lata 2014-2019 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 

jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 21 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. 

poz. 1610 z późn. zm.) Rada Gminy w Padwi Narodowej uchwala, co następuje: 

§ 1. W wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Padew Narodowa na lata 

2014- 2019 przyjętego Uchwałą Rady Gminy w Padwi Narodowej Nr XXXI/241/14 z dnia 13 listopada 2014r, 

Nr III/29/15 z dnia 27 marca 2015r, Nr XII/122/16 z 30 września 2016r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 

z 2014r. poz. 3577, z 2015r. poz. 1279, z 2016r. poz. 3282) dokonuje się następującej zmiany: rozdział 

2 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie: PROGNOZA DOTYCZĄCA WIELKOŚCI ORAZ STANU 

TECHNICZNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY Analiza wielkości oraz stanu technicznego 

zasobu mieszkaniowego . Mieszkaniowy zasób Gminy Padew Narodowa tworzą lokale mieszkalne usytuowane 

w budynkach stanowiących własność gminy. Gmina Padew Narodowa nie dysponuje lokalami socjalnymi. 

Według stanu na 1.07.2018r. mieszkaniowy zasób gminy to 1 lokal o łącznej powierzchni użytkowej 36 m2, 

położony w miejscowości Padew Narodowa: 

- lokal usytuowany przy ul. Grunwaldzkiej 40 o pow. 36 m2.Prognoza dotycząca wielkości mieszkaniowego 

zasobu gminy. Gmina Padew Narodowa nie planuje zwiększenia zasobu mieszkaniowego. Prognoza stanu 

technicznego zasobu mieszkaniowego gminy. Nieruchomość w postaci lokalu mieszkalnego jest w dobrym 

stanie technicznym i nie wymaga remontu kapitalnego. Mogą wystąpić remonty bieżące „ 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Janusz Bik 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 9 lipca 2018 r.

Poz. 3109
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