
ZARZĄDZENIE  NR 7 /2022
BURMISTRZA  MIASTA  ŻARÓW

z dnia 17 stycznia 2022 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości listy osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego  
                    w 2022 roku.

     Na  podstawie  art.  30  ust.  2  pkt  3  ustawy  z  dnia  08  marca  1990  roku  o  samorządzie  gminnym  
(tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 ze zm.) oraz art. 21 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 611
ze zm.), w związku z § 14 ust.1 pkt 8 uchwały Nr XXVI/199/2021 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 stycznia 
2021 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Żarów, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 lutego 2021 roku,  
poz. 530), zarządzam:

  §  1.  1.  Podać  do  publicznej  wiadomości  poprzez  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego  
w Żarowie listy osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego w 2022 roku, stanowiącej załącznik do ww.
zarządzenia.

   2.  Każdej  z  osób  umieszczonych  na  liście  należy  przyporządkować  numer  identyfikacyjny,  znany
wyłącznie osobie ubiegającej się o przydział lokalu mieszkalnego.

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Nieruchomości Gospodarki Przestrzennej  
i Lokalowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

       W miesiącu styczniu 2022 roku zakończone zostały prace związane z rozpatrzeniem wniosków, złożonych
przez  mieszkańców  Gminy  Żarów  o  przydział  komunalnego  lokalu  mieszkalnego,  a  po  pozytywnym
zaopiniowaniu  przez  Społeczną  Komisję  Mieszkaniową  przygotowana  została  lista  osób,  z  którymi  umowy
zawierane będą w pierwszej kolejności.
      Zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 8 uchwały Nr XXVI/199/2021 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 stycznia  
2021 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Żarów, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 lutego 2021 roku,  
poz. 530), podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  
w Żarowie listy osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego w 2022 roku, stanowiącej załącznik do ww.
zarządzenia. 
       Z uwagi na ochronę danych osobowych, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych  osobowych  (tj.  Dz.  U.  z  2019  roku,  poz.  1781  ze  zm.),  każdej  z  osób  znajdującej  się  na  liście
przyporządkowano  numer  identyfikacyjny,  znany  wyłącznie  osobie  ubiegającej  się  o  przydział  lokalu
mieszkalnego.
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