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48-300 Nysa
Zarządzenie N r l7 65 l 2023

Burmistrza Nysy
z dnia 16 sĘcznia 2023 r.

w sprawie ogloszenia naboru wniosków o zawarcie umorvy najmu lokali mieszkalnych
w ramach inwestycji realizowanej przez Projekt Municypalny Nysa SIM §p. z o.o. przy
ul. Kramarskiej w Nysie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorądzie gminnym (Dz. U,
z 2023 r. poz. 40), art, 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy pństwa w ponoszeniu
wydatków mieszkaniowych w pierwsrych latach najmu mieszkania (Dz.U. z2021r. poz. 2158,
ze nrl.) oraz § 2ust.2 i3 uchwĄ Nr LXVU98I l22 Rńy Miej skiej w Nysie z dnia 30 listopada
20żż r. w sprawie określenia zasad przeprowadzarria naboru wniosków o zawarcie umowy
najmu, w tym dodatkowych kryteńów pierwszeństwą zasad przeprowadzania oceny punktowej
oraz maksymalnej wysokości dochodu dla lokali mieszkalnych budowanych z wykorzystaniem
finansowania zwTotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat @z. Urz. Woj. Opol. poz. 3483)
Burmistrz Nysy zarządza, co nxtępuje:

§1

Ogłasza się nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w ramach
inwestycji rea|izowanej przez Projekt Municypalny Nysa SIM Sp. z o.o. przy ul. Kramarskiej
w Nysie.

§2

Wzór wniosku, o którym mowa w § l, stanowi załącnik do niniejszego zarądzenia.

§3

Wnioski o zawarcie umowy najmu lokali należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Nysie prry ul. Kolejowej 15 w terminie od dnia 30.01.2023 r. do dnia 13.02.2023 r.

§4

l. W celu przeprowadzenia naboru wniosków powofuje się komisję w następującym składzie:

1) Marek Rymarz - Przewodnicący komisji;

2) ZoftaKajling - Rudzka - Członek komisji;

3) Maciej Sałęga - Członek komisji,

2. Zńaniem komisji jest realizacja wsrystkich czynności nrierzających do sporądzenia listy
najemców zgodńe z uchwałą Nr LXVV98I/22 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada
202ż r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy
najmu, w tym dodatkowych kryteriów pierwszeństwą zasad przeprowadzania oceny puŃtowej



oraz maksymalnej wysokości dochodu dla lokali mieszkalnych budowanych z wykorrystaniem
finansorr ania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat.

§5

Wl,konanie zuządzenia powierza się II Zastępcy Burmistrza Nysy.

§6

Zuądzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nysie przy ulicy
Kolejowej 15 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§7

Zuządzeńe wchodzi w Ącie z dniem podpisania.


