
ZARZĄDZENIE NR 344/2021 
PREZYDENTA MIASTA KIELCE 

z dnia 2 listopada 2021 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia Programu "Mieszkania za Remont" dotyczącego 
przeprowadzania remontów lub adaptacji lokali przez przyszłych najemców i rozliczania poniesionych 

nakładów 

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1372), § 15 uchwały Nr XXIX/565/2020 Rady Miasta w Kielcach z dnia 18 czerwca 2020 r. 
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce, zarządza 
się co następuje: 

§ 1.  

W Regulaminie przeprowadzania remontów lub adaptacji lokali przez przyszłych najemców 
i rozliczania poniesionych nakładów stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 266/2020 Prezydenta Miasta 
Kielce z dnia 8 lipca 2020r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) ust. 6 otrzymuje brzmienie: Wniosek o zamiarze przystąpienia do Programu „Mieszkanie za Remont” który 
jest Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Regulaminu, składa się do odpowiedniego wydziału Urzędu Miasta 
ds. mieszkaniowych. We wniosku można wskazać maksymalnie trzy adresy lokali przeznaczonych do 
remontu. 

2) załącznik Nr 1 do Regulaminu przeprowadzania remontów lub adaptacji lokali przez przyszłych najemców 
i rozliczania poniesionych nakładów otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 2.  

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach 
i Dyrektorowi Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Kielce. 

§ 3.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Prezydent Miasta Kielce 
 
 

Bogdan Wenta 
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Załącznik do zarządzenia Nr 344/2021 

Prezydenta Miasta Kielce 

z dnia 2 listopada 2021 r. 

Wniosek 
o zamiarze przystąpienia do Programu „Mieszkanie za Remont” 

1.  Imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby ubiegającej się o przystąpienie do Programu 

„Mieszkanie za Remont” 

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

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

2.  Adres zamieszkania: 

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

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

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

3.  Adres lokalu ( w kolejności wynikającej ze stopnia zainteresowania poszczególnymi mieszkaniami), 
którego remontu lub adaptacji osoba składająca Wniosek zamierza dokonać we własnym zakresie i na własny 
koszt: 

1. ................................................................................................................................................................. 

2. ................................................................................................................................................................. 

3. ................................................................................................................................................................. 

4.  Wysokość dochodu na członka rodziny za 3 miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku 

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

5.  Adnotacje Urzędu Miasta: 

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

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

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

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu rozpatrzenia niniejszego wniosku, zgodnie 
z art. 6 ust. 1 lit. a 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.), tzw. RODO. 

 
 
 

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

data        podpis
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