ZARZĄDZENIE Nr 428/19
PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 06 listopada 2019 r.

w sprawie zaległych opłat za najem lokalu

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 194/17 Prezydenta
Miasta Żyrardowa z dnia 28 września 2017 r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia

z tytułu korzystania z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto

Żyrardów: „Programu odpracowania zadłużenia z tytułu korzystania z lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Żyrardów” zarządzam co następuje:

§1.
1. Wyrażam zgodę na umorzenie Pani (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na

podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenia o ochronie danych); jawność wyłączyła Katarzyna Listowska Inspektor w Wydziale

Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta Żyrardowa) zaległych opłat w kwocie 1 652,88 zł
wynikających z najmu lokalu mieszkalnego nr (wyłączenie jawnościjw.) przy ul. (wyłączenie jawności

jw.) w Żyrardowie - odpracowanie długu.
2. Wyrażam zgodę na umorzenie Pani (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na
podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenia o ochronie danych); jawność wyłączyła Katarzyna Listowska Inspektor w Wydziale

Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta Żyrardowa) zaległych opłat w kwocie 2 470,10 zł
wynikających z najmu lokalu mieszkalnego nr (wyłączenie jawnościjw.) przy ul. (wyłączenie jawności

jw.) w Żyrardowie — odpracowanie długu.

§2Wykonanie zarządzenia powierza się Prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki
Mieszkaniowej Żyrardów sp. z o.o.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

(-) Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

