UCHWAŁA NR 318/2013
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 30 września 2013 r.
w sprawie przydział lokalu mieszkalnego w budynku położonym w Chodzieży
przy ul. Kościuszki 25
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 t.j.), art. 25b
ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz
§ 9 ust. 5 uchwały
Nr XXX/202/2001 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu
Chodzieskiego Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:
§ 1. 1 Przydziela się panu Piotrowi Eichstaedtowi w celu wynajmu
1 przy
ul. Kościuszki 25 w Chodzieży, o pow. 48,96 m2.

lokal mieszkalny nr

2. Lokal obejmuje dwa pokoje, przedpokój, kuchnię, łazienkę oraz
pomieszczenie piwniczne o pow. 3,76 m2.
3. Lokal mieszkalny wyposażony
gazową, centralnego ogrzewania.

przynależne

jest w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną ,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście oraz Kierownikowi Wydziału Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Starosta
Wicestarosta

Julian Hermaszczuk .....................................................
Mirosław Juraszek .......................................................

Członkowie:

Rafał Gimzicki ............................................................
Piotr Jankowski ...........................................................
Antoni Kolasa ..............................................................
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR

/2013

ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia

września 2013 r.

w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego w budynku położonym w Chodzieży przy
Kościuszki 25

ul.

Pan Piotr Eichstaedt złożył wniosek o przydział lokalu mieszkalnego nr 1 o pow.
48,96 m , który mieści się w budynku, położonym w Chodzieży przy ul. Kościuszki 25. Lokal
obejmuje dwa pokoje, przedpokój, kuchnię, łazienkę oraz przynależne pomieszczenie piwniczne
o pow. 3,76 m2.W skład gospodarstwa domowego wchodzą trzy osoby: wnioskodawca, jego
żona i jedno dziecko w wieku szkolnym.
Dochód miesięczny gospodarstwa domowego ustalono na podstawie dochodów z okresu
3
m-cy poprzedzający miesiąc złożenia wniosku o przydział mieszkania. Wyniósłon na jedną osobę
2.191,49 zł. Kwota ta nie przekracza 200% najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.
W związku z tym, że wnioskodawca spełnia warunek ustalony w § 5 i § 6 uchwały
Nr XXX/202/2001 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu
Chodzieskiego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
2

Podjęcie przedmiotowej uchwały nie rodzi dodatkowych skutków finansowych.
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