ZARZĄDZENIE Nr 60/2012
BURMISTRZA ŻNINA
z dnia 11 czerwca 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przydział pomieszczenia na poszerzenie obecnie
zajmowanego lokalu położonego w …...............................
Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591z późn. zm.1) i § 15 pkt 1 uchwały Nr
IV/34/2003 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 24 stycznia 2003r. w sprawie ustalenia zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żnin
zarządza się, co następuje:
§ 1. Przydzielić Pani …..................... pomieszczenie mieszkalne o pow. 11,88 m2
uzyskane w wyniku opuszczenia go przez dotychczasowego najemcę, na poszerzenie
obecnie zajmowanego lokalu położonego w ….........................
§ 2. Lokal o którym mowa w § 1 znajduje się na parterze budynku komunalnego
położonego w ….....................................
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Prezesowi Przedsiębiorstwa Gospodarki
Mieszkaniowej spółka z o.o. w Żninie .
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004
r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008
poz. 180, Nr 1111, poz. 223, Nr 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.
142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, Nr 106 , poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113.

Uzasadnienie
W wyniku zwolnienia lokalu położonego w …..................... przez dotychczasowego
najemcę została podjęta decyzja o jego podziale i przydzieleniu jego części składającej się
z jednego pomieszczenia na poszerzenie obecnie zajmowanego lokalu mieszkalnego
rodzinie Pani …......................... zam. w …........................... Pani ….............. samotnie
wychowująca pięcioro dzieci zajmowała dotychczas lokal mieszkalny składający się z
pokoju i kuchni o łącznej pow. 43,23 m2. Dotychczas zajmowany lokal mieszkalny nie
umożliwiał prawidłowego funkcjonowania rodziny i przyznanie przylegającego
pomieszczenia mieszkalnego o pow. 11,88 m2 pozwoli rozwiązać ww. problemy.
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