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l.Rozlo2ycna 26 rat zalegloScglownq w kwocie6.600,0021
(sze6ctysiqcysze6cset00/100)
powstalq z tytulu nieplacenia czynszu najmu i optat za lokal mieszkalny Wzy ul.
Nowowiejskiego
7112w Sztumie.Raty bqdq platnewrazz biezqcymczynszem,tj:
. I rataw wys.350,00platnado dnia 15 kwietnia2009 r.
. nastQpne25 rat po 250,00 zl ka2da,bqdq platnew kolejnychmiesiqcachdo dnia 15
kazdegomiesiqca,poczEwszyod miesiqcamaja 2009 r.
2.Umorzyc odsetki i koszty upomnien w wysoko6ci 1430,00 (jeden tysiqc czterysta
trzydzieScizt 00/100)po splaceniucalo6cizalegloSciglownej.
3.Od nalezno6cirozlozonejna raty nie pobiera sig odsetek za opo2nienie,pod warunkiem
terminowejsplatynalezno6cina zasadachustalonychw Zarzqdzeniu.
4. Je2elidluznik nie splaci w terminie albo w pelnej wysoko6cirat ustalonychw g 1 ust.1
Zarzqdzenietraci moc, a pozostalado sptaty naleznoScstaje sig natychmiastwymagalna
wraz z naleznymi odsetkami za zwlokq do dnia zaplaty, w tym r6wniez z odsetkami, o
ktorychmowa w ust.2.
5. O splacie zalegloSciglownej wnioskodawcapowiadomitut. urzqd zalqczajqcdokument
potwierdzajqcypowyzszyfa kt.

s2
Wykonanie zarzqdzenia powierza sie Kierownikowi Referatu Inwestycji Planowania
Przestrzennego
i GospodarkiNieruchomoSciami.

s3
Zarzqdzenie wchodziw zycie z dniem podpisania.
Uzasadnienie:
Pani Maria Rutkowskazwr6cilasig do tut. urzgduz wnioskiemo rozlozeniena raty zaleglo6cigl6wnej
i umorzenieodsetekz tytulu zadlu2enialokalu przy ul. Nowowiejskiego
7112w Sztumie,kt6rego
najemcqzostalaw wyniku dokonaniazamianymieszkarina wnioskistron. Zadluzenieto wynosilo
8188,01zt (plusodsetkii kosztyupomnienia).
PrzeddokonaniemzamianyPani Maria Rutkowskawplacilajednorazowona poczetzadluzeniakwotg
1.588,01zl. ( bankowydow6dwp{atyz dnia 18.03.2009
r. )
Wniosek sw6j Pani Maria Rutkowska uzasadnila sytuacjq materialnq swojej rodziny onz
poniesienianaklad6wfinansowychna remont przedmiotowego
koniecznoSciq
mieszkania,kt6rego
jest konieczne.
wykonanie
Przeprowadzon
e postgpowanie sprawdzajqcewykazalo,
Rodzina3 osobowanie korzystaz pomocyspoleczneji utzymuje sig z renty Pani Marii Rutkowskiej,
renty Pana Jana Rutkowskiegooraz pracy zarobkowejAnny Rutkowskiej.Miesigcznydoch6d netto
^--''z
rodzinywynosi 2573,63zl, co w przeliczeniuna osobgdaje kwotg 857,87zl.
i
powyzsze
Majqc
na uwadze oraz mozliwo66uzyskania splaty zadlu2eniagl6wnego, czeg6 od
poprzedniegonajemcy nie mozna bylo wyegzekwowai i wykonania rernontu lokalu na koszt
wnioskodawcypodjgcie decyzjijest uzasadnione.
[,

ir

"!
t .
l

J \

