Zarządzenie Nr 3234/2013
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie wniosku Doroty Grzonka o rozłożenie na raty kaucji mieszkaniowej naliczonej z
tytułu zawarcia umowy najmu lokalu nr 1 w budynku przy ul. Jasnej 13A 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 2013r. Poz. 594) oraz art.6 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(jednolity tekst: Dz. U. z 2005 roku nr 31 poz. 266 z późn. Zmian.) i § 3 ust. 1, § 9, § 14 ust.
13 uchwały 340/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka (ogłoszonej
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 14 maja 2012 r., poz. 4039),
zmieniona uchwałą Nr 451/XXVII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2012r.
ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
poz 6862 z dnia 16
października 2012r zmieniona uchwałą Nr 529/XXXI/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 29
stycznia 2013r. (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz 1974 z
dnia 18 lutego 2013r.) oraz §6 ust. 2, zał. nr 1 do Uchwały Zarządu Miasta Płocka Nr
100/2071/01 z dnia 25 października 2001 roku w sprawie zasad i trybu pobierania kaucji
mieszkaniowych z późn. zmianami, zarządza się co następuje:
§1
Rozłożyć na 13 miesięcznych rat wpłatę kaucji mieszkaniowej naliczonej w wysokości 6747,36
zł, z tytułu zawarcia z Panią Dorotą Grzonka umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 1 w
budynku przy ul. Jasnej 13A w Płocku.
§2
Wysokość rat kaucji mieszkaniowej ustalić w następujący sposób:
-pierwsza rata w wysokości 3373,68 zł
-od drugiej do trzynastej raty po 281,14 zł.
Wpłatę pierwszej raty kaucji mieszkaniowej należy dokonać przed zawarciem umowy najmu
lokalu nr 1 przy ul. Jasnej 13A w Płocku, w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia.
Pozostałe raty należy wpłacić w kolejnych 12 miesiącach w terminie do ostatniego dnia
miesiąca.
§3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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