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SL.7114.1.2021 Konin, 8 lipca 2021r. 

OGŁOSZENIE 

o naborze wniosków o najem lokali mieszkalnych 

w budynkach przy ul. Szarych Szeregów i Kościelnej w Koninie 

Prezydent Miasta Konina  

działając na podstawie § 3 Uchwały Nr 558 Rady Miasta Konina z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zasad 

przeprowadzania naboru i oceny wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych położonych w nowo 

budowanych budynkach w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka – Etap II i III (Dz.Urz.Woj.Wielk. 

z 7.06.2021r. poz. 4531) 

informuje, że od dnia 1 sierpnia 2021 roku do dnia 30 września 2021 roku osoby zainteresowane 

zawarciem umów najmu lokali mieszkalnych w budowanych trzech budynkach mieszkalnych 

wielorodzinnych przy ul. Szarych Szeregów i ul. Kościelnej w Koninie (na terenie dawnej bazy PKS) będą 

mogły składać wnioski o najem lokali w Wydziale Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego w Koninie przy 

ul  Wojska Polskiego 2. 

Zasady naboru i oceny wniosków oraz wzory wniosków zostały określone w uchwale Nr 558 Rady Miasta 

Konina z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zasad przeprowadzania naboru i oceny wniosków o zawarcie umowy 

najmu lokali mieszkalnych położonych w nowo budowanych budynkach w Koninie, na działce nr 1060 obręb 

Starówka – Etap II i III. 

Wzory wniosków i wymaganych dokumentów można pobrać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

w Koninie -BIP: nabór wniosków o najem lokali mieszkalnych (…) SL_9 lub w Wydziale Spraw Lokalowych 

Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Wojska Polskiego 2b, gdzie również można uzyskać szczegółowe 

informacje (tel. – 63 240 12 69 lub 63 240 13 63 lub 63 240 13 45). 

Ponadto informujemy, że przyszli najemcy tych lokali mieszkalnych będą mogli skorzystać z dopłat do 

czynszu w myśl ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych 

w pierwszych latach najmu mieszkania.  

Prezydent Miasta Konina 

/-/ Piotr Korytkowski 

https://bip.konin.eu/index.php?d=sprawa_karta&nr=SL-9

