
ZARZĄDZENIE  NR  352/2021 

PREZYDENTA  MIASTA TARNOWA 

z dnia 11 sierpnia 2021 r. 

 

w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Tarnowa lokalu 

przeznaczonego na wynajem jako lokalu do remontu wykonywanego we własnym 

zakresie i na koszt przyszłego najemcy umieszczonego na wykazie lokalu do remontu na  

który nie zawarto umowy najmu. 

 

 

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

o  samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) w związku z § 34 ust.1 oraz § 35 ust. 

1 i ust. 3 oraz ust. 26  uchwały Nr XVIII/194/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie    z dnia 24 

października 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tarnowa (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r. poz. 7572) 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tarnowa przeznaczam wolny lokal mieszkalny, 

umieszczony na wykazie lokalu do remontu, na który nie zawarto umowy najmu, a który       

z uwagi na stan techniczny wymaga przeprowadzenia remontu, do wynajmu na rzecz 

przyszłego najemcy pod warunkiem wykonania przez niego we własnym zakresie  i na 

własny koszt remontu takiego lokalu.  

2. Wykaz wolnego lokalu mieszkalnego przeznaczonego do remontu na który nie zawarto 

umowy najmu  stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.                                          

 

§ 2. 

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta 

Tarnowa oraz Prezesowi Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie. 

 

§ 3. 

    

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania. 
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Załącznik do Zarządzenia Nr      /2021 

Prezydenta Miasta Tarnowa 

  z dnia            2021 r.   

 

Zestawienie pustostanu do remontu przez przyszłych najemców 

   Adres lokalu Struktura Powierzchnia 
ogółem 

Powierzchnia 
pokoi 

Wyposażenie Piętro Własność 
nieruchomości 

kontakt Zakres prac do 
wykonania. 
Koszt. 

przewidywany 
koszt remontu 

1 Cegielniana 
7/21 

garsoniera 21,30 12,95 Gaz, 
łazienka z 
wc, c.o., 
aneks 
kuchenny 

III piętro 
poddasze 

Budynek 
wspólnoty 

Zakład Usług 
Mieszkaniowych 
nr 2 ul. 
Starodąbrowska 
4 tel. 14 621 63 
54  

Przygotowanie 
powierzchni 
tynków pod 
malowanie, 
uzupełnienie 
tynków, 
malowanie 
ścian i sufitów, 
Wymiana 
paneli 
podłogowych, 
Wymiana 
drzwi, 
Wymiana 
przyborów 
sanitarnych 
oraz kuchenki 
gazowej 

5 300,00 zł 

 


