
                                                 

Zarządzenie Nr 4505/2018

          Prezydenta   Miasta   Płocka

                   z dnia 30 sierpnia 2018 roku

w sprawie : wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ulicy    
       Sienkiewicza 10 w Płocku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 994 zm. poz. 1000, poz.1349 i poz.1432)  oraz § 2 ust. 3, § 9 i § 14
ust. 12a i 13 Uchwały nr 340/XXI/2012 z dnia 27 marca 2012r. Rady Miasta Płocka w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock (ogłoszonej
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 14 maja 2012 r. poz.4039, zmiana:
Uchwała nr 451/XXVII/2012 z dnia 25 września 2012 r. Rady Miasta Płocka ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego z  dnia  16 października 2012r.,  poz.6862, Uchwała Nr
529/XXXI/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. Rady Miasta Płocka ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2013r., poz.1974, Uchwała nr 660/XXXIX/2013 z
dnia 29 października 2013r. Rady Miasta Płocka ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2013r. poz.11646, Uchwała nr 294/XVI/2016 z dnia 23 lutego
2016r. Rady Miasta Płocka ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia
21 marca 2016 r. poz. 2808 i Uchwała nr 503/XXIX/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. Rady Miasta
Płocka ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  z dnia 17 marca 2017r.
poz.2636), zarządza się co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie z Państwem Sylwią i Grzegorzem Adamowicz umowy najmu lokalu

mieszkalnego nr 1 przy ul. Sienkiewicza 10 w Płocku, składającego się z dwóch pokoi, kuchni,

przedpokoju i łazienki o powierzchni użytkowej 64,07 m2
,  mieszkalnej 48,64 m2  _  pod warunkiem

wykonania  remontu  lokalu  oraz  uiszczenia  kaucji  mieszkaniowej  stanowiącej  12  –  krotność

miesięcznego czynszu obowiązującego w tym lokalu. 

Wynajęcie lokalu następuje na czas nieokreślony.

Do wspólnego zamieszkania uprawnieni są:
- ****************,
- ****************,
- ****************,
- ****************.

§ 2

Państwo Sylwia i Grzegorz Adamowicz wykonają we własnym zakresie remont lokalu nr 1  przy ul.
Sienkiewicza  10  –  zgodnie  z  protokołem typowania  robót  sporządzonym przez  Miejski  Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku.

§ 3
Umowa najmu lokalu zostanie zawarta po wykonaniu remontu i wpłaceniu kaucji mieszkaniowej.

§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

 § 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

             Prezydent Miasta Płocka
                                                                                             /-/ Andrzej Nowakowski

                              
* usunięto dane osobowe – wyłączenia jawności części treści zarządzenia dokonał Wojciech Petecki – Biuro

Zarządzania Nieruchomościami Gminy – na podstawie  art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie

do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)  


