
UCHWAŁA NR ..............................

RADY MIASTA GDYNI

z dnia .............................. 2017 r.

zmieniająca  uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym 
Zasobem Gminy Miasta Gdyni na lata 2017-2021

Na podstawie art. 21 ust.1 pkt.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie przepisów Kodeksu cywilnego  (Dz.U.2016.1610 j.t.) uchwala się, 
co następuje:

§ 1. W Załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XXVII/663/16 z dnia 21.12.2016 r. (Dz. 
Urz. Województwa Pomorskiego poz. 286  z  dnia 24.01.2017 r.) w sprawie Wieloletniego Programu 
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem  Gminy Miasta Gdyni w latach 2017-2021 wprowadza się 
następujące zmiany:

1) § 4 ust.1 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

„3)   gospodarstw domowych wykwaterowanych z budynków do rozbiórki lub zagrożonych katastrofą 
budowlaną,”;

2) w § 4 ust.1 dodaje się pkt 5) o brzmieniu:

„5)   działania właścicieli na rzecz komercjalizacji zamieszkałych  nieruchomości prywatnych.”;

3) w § 4 dodaje się ust.12 o brzmieniu:

„ust.12  Gmina Miasta Gdyni, w ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn. " Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej       na lata 2015-2020 
z perspektywą na lata następne określony ze względu na przekroczenia  dopuszczalnego poziomu 
zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 "  ( PONE ), będzie zmierzała sukcesywnie do całkowitej likwidacji 
ogrzewania  piecowego w gminnym zasobie mieszkaniowym na rzecz innych bardziej ekologicznych źródeł 
ciepła.”;

4) w § 23 dodaje się ust.9 o brzmieniu:

„ust.9  W przypadku konieczności zabezpieczenia na dłuższy czas schronienia osobom, którym nie przysługuje 
prawo do lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy, za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy  Społecznej 
realizowane będą programy wsparcia polegające na wynajęciu lokalu  na wolnym rynku z długofalowym 
dofinansowaniem z budżetu miasta. Skala i czas wsparcia będą w sposób  indywidualny dostosowywane do 
rozeznanej sytuacji życiowej beneficjentów.”;

5) dodaje się § 27 o brzmieniu:

„§ 27.   Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do wniosków o sprzedaż lokali komunalnych na rzecz  
najemców, które wpłynęły do Gminy Miasta Gdyni do dnia 8.12.2016 r. włącznie.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym   
Województwa Pomorskiego.  

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska
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UZASADNIENIE

W związku z koniecznością wprowadzenia modyfikacji do Uchwały Rady Miasta Gdyni
Nr XXVII/663/16 z dnia 24.01.2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Gdyni w latach 2017-2021 niezbędne jest uchwalenie
dodatkowych zapisów do ww. Uchwały dotyczących realizowania strategicznych dla Gminy programów.
Powyższe wynika m.in. z konieczności likwidacji kaflowych pieców grzewczych, do czego zobligowana
jest Gmina w wyznaczonym przez organy państwowe terminie oraz wykwaterowania mieszkańców z
terenów zlokalizowanych w dzielnicy Grabówek – tzw. Pekin i Kamiennej Górze czy też możliwości
sprzedaży lokali gminnych, dla których procedury zostały rozpoczęte przed wejściem w życie
przedmiotowej Uchwały.
                                                                          

Wobec powyższego uchwalenie ww. poprawki do Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Gdyni na lata 2017-2021 jest uzasadnione.    

MBR.7110.1.2016.VOK
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