
OGŁOSZENIE 
 

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że istnieje możliwość złożenia wniosku          o 

najem lokali mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Warunkiem możliwości wynajęcia 

takiego mieszkania jest wykonanie remontu we własnym zakresie. 

 Zgodnie z § 23 i 24 Uchwały Nr XVIII/203/2016 z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, Gmina przeznacza 

lokale do remontu, wykonywanego przez przyszłego najemcę we własnym zakresie na jego koszt,        

z uwzględnieniem zwrotu nakładów poniesionych za wbudowane materiały,  bez kosztów armatury 

sanitarnej. Poniesione i udokumentowane nakłady będą rozliczane w przyszłych opłatach czynszu za 

wynajmowany lokal mieszkalny. 

 

WYKAZ  LOKALI  DO  REMONTU: 

1. Pleszew, ul. Krzyżowa 1 lokal nr 6 – lokal mieszkalny o powierzchni 56,29 m² usytuowany 

na parterze – zakres robót obejmuje roboty budowlane, sanitarne i elektryczne. 

2. Pleszew, ul. Krzyżowa 1 lokal nr 5 – lokal mieszkalny o powierzchni 26,50 m² usytuowany 

na parterze – zakres robót obejmuje roboty budowlane, sanitarne i elektryczne. 

3. Borucin 16 – lokal mieszkalny o powierzchni 46,44 m² usytuowany na parterze – zakres robót 

obejmuje roboty budowlane, sanitarne i elektryczne. 

4. Janków 5 – lokal mieszkalny o powierzchni 44,40 m² usytuowany na parterze – zakres robót 

obejmuje roboty budowlane, sanitarne i elektryczne. 

5. Kowalew, ul. Dworcowa 20 lokal nr 2 -  lokal mieszkalny o powierzchni 42,43 m² 

usytuowany na piętrze  – zakres robót obejmuje roboty budowlane, sanitarne i elektryczne. 

6. Kowalew, ul. Fabianowska 1 lokal nr 1 -  lokal mieszkalny o powierzchni 48,15 m² 

usytuowany na parterze – zakres robót obejmuje roboty budowlane, sanitarne i elektryczne. 

 

 Lokale można oglądać w każdy czwartek miesiąca, w godzinach od 10 do 12. W celu 

umówienia szczegółowego terminu proszę o kontakt pod numer 62 74-28-366                               lub 

62 74-28-365. 

 

 Zainteresowane osoby składają wniosek o przydział jednego z wyżej wymienionych lokali. 

Druk wniosku należy pobrać w siedzibie PTBS Sp. z o.o. ul. Malinie 6/25, 63-300 Pleszew. 


