ZARZĄDZENIE Nr 46/21
PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 12 marca 2021 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 162/2020
Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 8 maja 2020 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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XX/160/12 Rady Miasta
Żyrardowa z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania,
odraczania

lub

rozkładania

na

raty

należności

pieniężnych

mających

charakter

cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Żyrardów lub jej jednostkom organizacyjnym
oraz wskazanie organu do tego uprawnionego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012 r. poz.
3973 oraz Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012 r. poz. 104) zarządzam co następuje:
§ 1.
W zarządzeniu nr 162/2020 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie
zaległych opłat za najem lokalu wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„ 4. Wyrażam zgodę na rozłożenie na raty Panu (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 Magdalena Michalska Podinspektor w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
Urzędu Miasta Żyrardowa) zaległych opłat wynikających z najmu lokalu mieszkalnego
nr (wyłączenie jawności) przy ul. (wyłączenie jawności) w kwocie 12 805,70 zł. Raty
w wysokości 300 zł wraz z bieżącymi należnościami należy wpłacać do 10 każdego miesiąca
począwszy od kwietnia 2021 r.”.
§ 2.
1. W przypadku spłaty zadłużenia, o którym mowa w § 1 ust. 1-8 wstrzymane zostaje
naliczanie odsetek.
2. W przypadku braku wpłaty co najmniej 3 rat zostanie skierowane powództwo
o zapłatę do sądu.

§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki
Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

(-) Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

