Burmistrz Miasta i Gminy Końskie
Informuję, że rozpatrzone zostały odwołania od projektu listy mieszkaniowej na 2020 rok.
Listę wnioskodawców, którzy złożyli odwołania od projektu listy mieszkaniowej na 2020 r.
podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy w Końskich oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej
Urzędu.
Uwaga:
- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2
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
(RODO) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1).

Lista Wnioskodawców, którzy złożyli odwołania od projektu
listy mieszkaniowej na lata 2020 – 2021 r.
L.p.
1.

Imię i nazwisko
Adres
Damian Wilk

Data złożenia
odwołania
20.07.2020 r.

Znak sprawy
UKO.7140.15.2019

Sposób
załatwienia
negatywny

2.

Łukasz Makuch

22.07.2020 r.

UKO.7140.41.2019

negatywny

3.

Mariusz Kosma

22.07.2020 r.

UKO.7140.1.2020

negatywny

4.

Andrzej Grabarczyk

24.07.2020 r.

UKO.7140.18.2020

negatywny

5.

Wioleta Magdzińska

24.07.2020 r.

UKO.7140.7.2019

negatywny

Końskie, dnia 04.06.2018 r.
Znak: UKO.7140.26.2017.AK
Pan Zbigniew Tatar
Adres do korespondencji
Grodzisko 43
26-230 Radoszyce
W odpowiedzi na odwołanie od projektu listy mieszkaniowej na lata 2018 – 2019 z dnia
25.05.2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 01.06.2018 r.) informuję, że zgodnie z zapisami
zawartymi w uchwale nr XXVII/286/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia
2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Końskie (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2013 r. poz. 2287 z późn. zm.)
od projektu listy mieszkaniowej zainteresowane osoby mogą wnosić odwołanie do Burmistrza
Miasta i Gminy Końskie w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia. Po rozpatrzeniu odwołań
Burmistrz, w drodze zarządzenia ustala ostateczną listę mieszkaniową.
Jednocześnie informuję, że termin na złożenie odwołania upłynął dnia 30.05.2018 r.
Z uwagi na fakt, iż odwołanie wpłynęło po określonym terminie oraz ze względu na pilniejsze
przypadki wymagające niezwłocznej pomocy ze strony Gminy Końskie, podtrzymałem
stanowisko komisji mieszkaniowej i odwołanie Pana zostało załatwione negatywnie.
W związku z powyższym nie został Pan umieszczony na „liście mieszkaniowej” na lata 20182019 zatwierdzonej zarządzeniem nr 186/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia
1 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu
lokalu znajdującego się w mieszkaniowym zasobie Gminy Końskie.
Ponadto informuję, że zgodnie z zapisami zawartymi w powyżej cytowanej uchwale,
osoby które nie zostały ujęte na ostatecznej liście mieszkaniowej na rok 2018 – 2019,
a zamierzają nadal ubiegać się o najem lokalu komunalnego lub o najem lokalu socjalnego

na lata 2019 – 2020 mogą wniosek o najem lokalu ponownie złożyć w Sekretariacie
tutejszego Urzędu (pokój nr 24) w terminie do dnia 31.03.2019 r.
Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu pod adresem:
www.umkonskie.pl

Końskie, 25.05.2016 r.
Znak: UKO. 7140.12.2016.IG
Pani Lidia Defratyka
Nieświń, ul. Północna 3
26-200 K o ń s k i e
W odpowiedzi na złożone w dniu 23.05.2015 r. odwołanie od projektu
listy mieszkaniowej na 2016 rok informuję, że z uwagi na pilniejsze przypadki
wymagające niezwłocznej pomocy ze strony Gminy Końskie, podtrzymałem
stanowisko komisji mieszkaniowej i odwołanie Pani zostało załatwione
negatywnie.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z zapisami zawartymi w uchwale
Nr XXVII/286/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Końskie, osoby które nie zostały ujęte na ostatecznej liście
mieszkaniowej na rok bieżący, a zamierzają nadal ubiegać się o najem lokalu
komunalnego lub o najem lokalu socjalnego mogą ponownie złożyć wniosek
o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Końskie.
Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu pod adresem
www.umkonskie.pl lub w pokoju nr 2B (w zachodnim skrzydle pałacowym).

