
  

UCHWAŁA NR X/88/15 

RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE 

z dnia  17 lipca 2015 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Jędrzejów na lata 2012-2016" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

/Dz. U. 2013.594 z póź. zm./ oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21czerwca 2001 r. o ochronie praw loka-

torów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz. U. 2014.150/ i art. 5 ustawy z dnia 

20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych/ Dz. U z 2011r. Nr 197 

poz. 1172 z póź. zm./ Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XIII/130/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie 

przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jędrzejów na lata 2012-

2016” zmienionym uchwałą Nr XXXIX/371/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 sierpnia 2013r. oraz 

uchwałą Nr XLIV/396/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 7 listopada 2013r. i uchwałą Nr LIII/462/ Rady 

Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 13 czerwca 2014r. wprowadza się następujące zmiany: 

1. W rozdziale 1 pt. ”Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w 

poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne„ - po ust. 1 dodaje się ust. 1 a 

w brzmieniu: „1a. Z mieszkaniowego zasobu Gminy Jędrzejów wyłącza się lokal mieszkalny położony w miejsco-

wości Podchojny 106/1 o powierzchni użytkowej 52,29 m
2
”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej  

w Jędrzejowie 

 

mgr Maria Barańska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 24 lipca 2015 r.

Poz. 2303
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