ZARZĄDZENIE Nr 79/2012
BURMISTRZA ŻNINA
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przydział pomieszczenia strychowego 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 …........................ część pomieszczenia strychowego o pow. 10,00
m przylegającego do zajmowanego lokalu, na poszerzenie obecnie zajmowanego lokalu
położonego w …............................
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§ 2.Pomieszczenie strychowe o którym mowa w § 1 znajduje się na piętrze 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 lokalu składającym się z 2 pokoi, kuchni i wc położonym na poddaszu budynku
gminnego położonego we wsi …................... zamieszkuje Pani ….......................... wraz z
czteroosobową rodziną córki. Wnioskiem z dnia 29 maja 2012r. Pani …....................
zwróciła się do Burmistrza Żnina o przydzielenie części wolnego pomieszczenia
strychowego o pow. ok. 10 m2 przylegającego do zajmowanego lokalu celem
powiększenia go o dodatkowy pokój. Adaptację przydzielonego pomieszczenia zostanie
wykonana we własnym zakresie przez Panią …....................... po uzgodnieniu zakresu
prac i spisaniu stosownej umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej w
Żninie. Przyznanie przylegającego pomieszczenia strychowego poprawi warunki
mieszkaniowe rodziny Pani …..............
Biorąc pod uwagę powyższe Burmistrz Żnina podjął decyzję o przydziale w/wym.
pomieszczenia strychowego.
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