
                                                 
                                                   ZARZĄDZENIE  NR 21 /2010

                                                   BURMISTRZA  KSIĄŻA WLKP.
                                                       z dnia 20 kwietnia 2010 roku

            w sprawie: wydzielenia z zasobu  mieszkaniowego gminy Książ Wlkp. lokali 
                               o niższym standardzie z przeznaczeniem na lokale socjalne.

               Na podstawie art.30 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz..U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z  późniejszymi zmianami) , art.22 ustawy z dnia 21 czerwca 
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733 z późniejszymi zmianami)   z a r z ą d z a  się  co następuje:

       § 1. Z mieszkaniowego zasobu gminy Książ Wlkp. wydziela się lokale o niższym standardzie

z przeznaczeniem na lokale socjalne:

              
         1) lokal  nr 8 o pow. użytkowej  13,27 m² położony w Książu Wlkp. przy ul. Dąbrowskiego 6, 

         2) lokal  nr 4 o pow. użytkowej  33,0  m² położony w Chwałkowie Kość. nr 75,

         3) lokal nr 11 o pow. użytkowej  24,32 m² położony w Chwałkowie Kość. nr 75,        
  

         
      § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Zakładu Usług  Komunalnych.

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



                                                     Uzasadnienie

       do Zarządzenia  Nr 21 /2010 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 20 kwietnia 2010 r.  

       w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy Książ Wlkp. lokali 
                          o niższym standardzie z przeznaczeniem na lokale socjalne.

                Zarządzenie w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy  Książ Wlkp.

       lokali o niższym standardzie z przeznaczeniem na lokale socjalne jest wykonaniem przepisu 

      art.22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

      gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz.733 z późniejszymi 

      zmianami).

                Wydzielone lokale położone są w budynkach o obniżonym standardzie technicznym.

       Celem wydzielenia z zasobu  lokali o niższym standardzie jest stworzenie warunków 

       dla lepszego  gospodarowania lokalami przeznaczonymi na wynajem jako lokale socjalne,

        na rzecz  rodzin  i osób uprawnionych do otrzymania lokalu socjalnego. 

        


