Zarządzenie Nr 93/IV/2003
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 9 grudnia 2003 roku

w sprawie: określenia wzoru porozumienia zawieranego z byłymi najemcami lokali komunalnych w sprawie zwrotu kaucji mieszkaniowych wpłaconych przed dniem 1 marca 1998 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568/, § 4 uchwały Nr XIV/118/2003 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących rewaloryzacji kaucji mieszkaniowych wpłaconych przez najemców komunalnych lokali przed dniem 1 marca 1998 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1. Określam wzór porozumienia zawieranego z byłymi najemcami lokali komunalnych w sprawie zwrotu kaucji mieszkaniowych wpłaconych przed dniem 1 marca 1998 roku, który stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 2. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o. o. w Zgierzu będące administratorem komunalnego zasobu mieszkaniowego dokona:
wyliczenia należnej kwoty kaucji,
wypłaty należnej kaucji po podpisaniu z uprawnionym porozumienia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza.
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 14 dni, w Monitorze Samorządowym i na tablicy ogłoszeń Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o. o. w Zgierzu przez okres 30 dni.

Prezydent Miasta Zgierza
Karol Maśliński

Załącznik do zarządzenia Nr 93/IV/2003 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 9 grudnia 2003 r.

POROZUMIENIE

w sprawie zwrotu kaucji mieszkaniowych wpłaconych przez najemców lokali mieszkalnych i socjalnych przed dniem 1 marca 1998 r.

zawarte w dniu ................................. w Zgierzu pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. zwanym w treści porozumienia "Wynajmującym" reprezentowanym przez:

....................................................................... ........................................................................

....................................................................... .........................................................................

a Panem / Panią ........................................................................................................zam. Zgierz,
ulica .................................................................................................zwanym / zwaną "Najemcą"

§ 1.
Strony wyrażają zgodę na rozliczenie kaucji mieszkaniowej na zasadach określonych w uchwale Nr XIV/118/2003 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie zwrotu kaucji wpłaconych przez najemców lokali mieszkalnych i socjalnych przed dniem 1 marca 1998 r.

§ 2.
Najemca oświadcza, że nie kwestionuje wysokości zwrotu kwoty kaucji po jej urealnieniu tj. w kwocie ........................ (słownie złotych: .................................................................) wynikającej z poniższego wyliczenia:
1. Data wpłaty kaucji /lub jej rat/ - .........................................................
2. Kwota wpłaty kaucji - .........................................................................
3. Przeciętne roczne wynagrodzenie w roku wpłaty kaucji /lub w przypadku rozłożenia jej na raty - .............................................
4. Współczynnik przeciętnego rocznego wynagrodzenia do kaucji wynosi: ..........................
5. Przeciętne roczne wynagrodzenie w ...................... roku - ................................. zł (netto) – natomiast brutto: .......................zł.
6. Kwota zwrotu kaucji: ........................................ zł (współczynnik x przeciętne roczne wynagrodzenie)
7. Kwota pomniejszona o ..............% bonifikaty wynosi .....................................................
8. Wypłata ograniczona do połowy wynosi ..........................................................................

§ 3.
Wynajmujący zobowiązuje się wypłacić kwotę określoną w § 2 w terminie trzech dni od daty podpisania niniejszego porozumienia.

§ 4.
Najemca oświadcza, że wypłacona mu kwota kaucji zaspokaja w całości jego roszczenie w zakresie zwrotu kaucji wpłaconej w dniu .........................................................

§ 5.
Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Najemca.




MPGM Spółka z o. o. 								Najemca

.....................................							.............................

