Zarządzenie Nr 3493/2022
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 14 lipca 2022 roku
w sprawie wniosku Pani Tamary Kowalskiej o wynajęcie zajmowanego bez
tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w budynku przy ul. Marii
Skłodowskiej-Curie 3 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 2022 r. poz. 559) oraz § 6 pkt 9 uchwały nr
433/XXV/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock
(ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 02 grudnia
2020 r. poz. 11816, zmieniona uchwałą nr 693/XL/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 31
marca 2022 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
z dnia 07 kwietnia 2022 r. poz. 4171 ), zarządza się co następuje.
§1
1. Wyraża się zgodę na zawarcie z Panią Tamarą Kowalską umowy najmu lokalu
mieszkalnego nr 14 położonego w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3
w Płocku, posiadającego powierzchnię użytkową 34,74 m2 i mieszkalną 25,42 m2, pod
warunkiem uiszczenia kaucji mieszkaniowej w wysokości stanowiącej dwunastokrotność
miesięcznego czynszu za ten lokal. Wynajęcie lokalu następuje na czas nieoznaczony.
Do wspólnego zamieszkiwania z najemcą uprawniona jest *.
2. Zawarcie umowy najmu może nastąpić, o ile w chwili jej podpisywania nie będzie
występowało zadłużenie związane z użytkowaniem lokalu.
§2
Wykonanie Zarządzenia
Komunalnych.
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§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
w/z Prezydenta Miasta Płocka
/-/ Artur Zieliński
Zastępca Prezydenta Miasta
ds. Rozwoju i Inwestycji

* usunięto dane osobowe – wyłączenia jawności części treści zarządzenia dokonał Wojciech Petecki
– Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z
dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112 poz. 1198 ze zm).

