Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr XI/63/2003
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 22 sierpnia 2003r.

„Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wąchock w latach 2003-2007”

Rozdział 1
Mieszkaniowy zasób gminy.

W skład mieszkaniowego zasobu gminy wchodzi 8 lokali mieszkalnych, których zestawienie stanowi poniższa tabela nr 1

Tabela nr 1
Lp.
Położenie
Ilość lokali mieszkalnych
Powierzchnia użytkowa m2
1
Parszów, ul. Szkolna 28a
1
41,0
2
Parszów, ul. Szkolna 28b
1
42,9
3
Parszów, ul. Szkolna 28
1
53,0
4
Parszów, ul. Staszica 79/1
1
40,0
5
Wielka Wieś 354
1
53,0
6
Wielka Wieś 354
1
53,0
7
Marcinków 48a
1
32,0
8
Marcinków 48b
1
47,0

Rozdział 2
Stan techniczny zasobów mieszkaniowych

Lokale tworzące mieszkaniowy zasób gminy znajdują się w budynkach, których okres zamieszkiwania przekracza 20 lat, a ich stan techniczny uległ znacznemu pogorszeniu i wymaga w wielu wypadkach przeprowadzenia remontu, co przedstawia tabela nr 2

Tabela nr 2
Miejscowość
Pow. użytkowa
Wyposażenie w instalacje
Kwalifikacja robót do remontu
Parszów, ul. Szkolna 28a.
41,0
Wod-kan. ze zbiornikiem na ścieki sanitarne, c.o. gazowa, elektryczna
Naprawa dachu, stolarka okienna i drzwiowa do wymiany, naprawa uszkodzonych ścian zewnętrznych, uszczelnienie pionów instalacyjnych, malowanie, uzupełnienie płytek podłogowych.
Parszów, ul. Szkolna 28b
42,9
j.w.
Naprawa dachu, stolarka okienna i drzwiowa do wymiany, naprawa uszkodzonych ścian zewnętrznych, uszczelnianie pionów instalacyjnych, malowani, uzupełnienie płytek podłogowych.
Parszów, ul. Szkolna 28
53,0
j.w.
Malowanie ścian wewnętrznych, napraw podłóg.
Parszów, ul. Staszica 79/1
40,0
Woda ze studni i zbiornik na ścieki sanit., elektryczna, brak: c.o. i gaz.
Napraw ścian zewnętrznych i podmurówki, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa ścian wewnętrznych i stropu, uzupełnienie tynków, malowanie.
Wielka Wieś 354
53,0
Wod-kan, co, elektryczna, gazowa
Nie wymaga nakładów i remontu.
Wielka Wieś 354
53,0
Wod-kan, co, elektryczna, gazowa
Nie wymaga nakładów i remontu.
Marcinków 48b
32,0
j.w.
Naprawa uszkodzonych posadzek, instalacji, uzupełnienie tynków, malowanie.
Marcinków 48b
47,0
j.w.
Naprawa uszkodzonych posadzek, instalacji, uzupełnienie tynków, malowanie.

Rozdział 3
Prognoza wielkości mieszkaniowego zasobu gminy Wąchock

	Ustala się plan sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w mieszkaniowy zasób gminy Wąchock na poszczególne lata wg tabeli nr 3


Tabela nr 3
Czas realizacji
2003
2004
2005
2006
2007
Ilość lokali planowana do sprzedaży
-
1
-
-
-

Planowane jest pozostawienie 7 lokali mieszkalnych na cele socjalne.

