UCHWAŁA Nr XX/ 120 / 03
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 17 grudnia 2003 roku

w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Miasta Kościerzyna w latach 2004 - 2008
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 pkt 2 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm ) oraz art.
21 ust. 1 pkt 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. Nr 71, poz. 733, z
późn. zm. ) Rada Miasta Kościerzyna, na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna
uchwala, co następuje:

§1
Uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta
Kościerzyna na lata 2004 – 2008 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
§3
Traci moc uchwała Nr XLIV/373/01 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2001 r. w
sprawie przyjęcia zasad polityki czynszowej na lata 2002 - 2006
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 01 lipca 2004 roku.

Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Stoltmann

UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego zobowiązała gminy do opracowania
wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Program ten
ma obejmować swoim zakresem zagadnienia dotyczące komunalnej substancji
mieszkaniowej, utrzymania poprawnego stanu technicznego już istniejących budynków, form
i zasad zarządzania zasobami Miasta, polityki czynszowej, sprzedaży mieszkań. Na bazie
dotychczasowych doświadczeń, a także aktualnej sytuacji finansowej Państwa i gmin, Miasto
nie będzie w stanie w perspektywie kilku najbliższych lat spowodować znaczącej poprawy
sytuacji mieszkaniowej.
Założeniem niniejszego programu jest wyznaczenie kierunków, w jakich ma zmierzać
polityka Miasta Kościerzyna w zakresie gospodarowania komunalnymi zasobami
mieszkaniowymi. Stopień realizacji wyznaczonych celów w dużym stopniu jest niezależny od
gminy. Obecnie opracowywanych jest wiele zmian w ustawach regulujących sprawy
mieszkaniowe, lecz program ten został opracowany w oparciu o aktualny stan prawny.
Mieszkalnictwo jest specyficzną sferą życia każdego z nas. Z jednej strony posiadanie
mieszkania jest potrzebą elementarną, warunkującą normalny rozwój rodziny. Z drugiej
strony w żadnym ustroju państwo nie było w stanie ze środków budżetowych zapewnić
mieszkania swoim obywatelom. Niezbędne jest ścisłe współdziałanie oszczędności i
zapobiegliwości zainteresowanego oraz aktywności i długofalowych działań władz lokalnych,
wspieranych promieszkaniową polityką państwa. Dlatego, wydaje się wręcz niezbędne
opracowanie strategii mieszkaniowej Miasta Kościerzyna, w której zostanie dokonana
analiza sytuacji mieszkaniowej oraz określi się zagadnienia strategiczne dla Miasta w zakresie
mieszkalnictwa.

