
                                              

                                      Zarządzenie Nr 1766/2020
         Prezydenta   Miasta   Płocka
                          z dnia 17 września 2020 roku

w  sprawie  :  wyrażenia  zgody  na  zamianę  wzajemną  między  najemcami  lokali

mieszkalnych przy ul. Adama Asnyka 17 m 4 oraz przy ul. AL. Armii Krajowej 66 m 8 

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  2020 r.  poz.  713)  oraz  §  13  ust.  2   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 2016r. poz.2808 i Uchwała Nr 503/XXIX/2017 z dnia 28
lutego  2017r.  Rady  Miasta  Płocka  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa
Mazowieckiego  z  dnia  17  marca  2017r.  poz.  2636)  oraz  §  3  ust.  3  Zarządzenia  Nr
5049/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 maja 2006 roku ( ze zm.) określającego
zasady wskazywania  osób  do  zawierania  umów najmu z  towarzystwami  budownictwa
społecznego,  w lokalach  będących  w dyspozycji  gminy  Płock  w związku  z  zawarciem
umowy,  o której  mowa w art.  29 ust.1  ustawy z dnia  26  października 1995 roku o
niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i § 1 ust.2 lit. c załącznika
do Zarządzenia nr 3533/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 04 września 2017 roku w
sprawie  pobierania  kaucji  zabezpieczającej  pokrycie  należności  z  tytułu  najmu  lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock, zarządza się co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na skierowanie Państwa Anety i Marka Strzelczak do zawarcia umowy

najmu lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Adama Asnyka  17 w Płocku, składającego się z

jednego pokoju,  pokoju  z  aneksem kuchennym, łazienki  i  przedpokoju  o powierzchni

użytkowej 44,74 m2 .

Do wspólnego zamieszkania uprawniony jest:

1. **************************.

Wynajęcie lokalu następuje na czas nieokreślony. 



§ 2 

Wyraża  się  zgodę  na  skierowanie  Państwa  Aleksandry  i  Jakuba  Rychter  do  zawarcia

umowy  najmu  lokalu  czynszowego  nr  8  przy  ul.  Al.  Armii  Krajowej  66  w  Płocku,

składającego się  z dwóch  pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o powierzchni użytkowej

42,58  m2   -  pod  warunkiem  uiszczenia  kaucji  mieszkaniowej  w  wysokości

dwunastokrotnego, miesięcznego czynszu obowiązującego w tym lokalu.

Wynajęcie lokalu następuje na czas nieokreślony.

§ 3

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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                                  
              Prezydent Miasta Płocka

                                           /-/ Andrzej Nowakowski 

                               

                               

*  usunięto  dane  osobowe  –  wyłączenia  jawności  części  treści  zarządzenia  dokonał  Dyrektor  Wydziału

Zarządzania Nieruchomościami Gminy - Wojciech Petecki  na podstawie  art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019r. poz. 1429, zm. Dz. U. z 2020r. poz. 695)  


