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Radny Rady Miasta Zgierza 

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie 

zadłużeń czynszowych najemców mieszkaniowych zasobów komunalnych oraz 

programu oddłużenia dla lokatorów i osób zajmujących lokale bez tytułu prawnego 

informuję, że według stanu 31 marca 2015 roku zaległości w opłatach należnych 

z tytułu czynszów (odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali) oraz mediów 

wynoszą 10.243.792,26 zł. 

Wprawdzie Gmina Miasto Zgierz nie posiada jednolitego dokumentu w postaci 

Programu oddłużania, to celem udzielenia pomocy mieszkańcom komunalnych 

zasobów mieszkaniowych, borykającym się ze spłatą zadłużeń czynszowych, 

stosowanych jest kilka narzędzi pomocowych w postaci: 

- rozkładania zadłużeń na raty (do 48 miesięcy), odraczania (do 12 miesięcy), 

terminu zapłaty całości lub części należności wymagalnych zasądzonych oraz 

umarzania zaległych opłat w przypadkach uzasadnionych wyjątkowo trudną 

sytuacją materialną i rodzinną, zgodnie z uregulowaniami zawartymi 

w uchwale Nr XX/186/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 stycznia 2012 roku 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, 

odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Zgierz lub jej jednostkom 

organizacyjnym, 

- możliwości odpracowania zadłużeń w formie świadczeń rzeczowych, 

obejmujących między innymi: prace porządkowe przy utrzymaniu zieleni i przy 

utrzymaniu czystości oraz drobne prace eksploatacyjne, w oparciu o zasady 

określone w zarządzeniu Nr 130A/I/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 

22 maja 2014 roku w sprawie ustalenia formy spłaty zadłużenia czynszowego, 
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- utworzenia internetowej bazy zamian lokali, dla ułatwienia wzajemnej zamiany 

lokali pomiędzy najemcami, celem dostosowania lokali pod kątem powierzchni 

i wyposażenia technicznego, od których zależy wysokość opłat, do 

możliwości finansowych najemców. 

Przychylając się do wniosku dłużników, w roku 2014 wydano 294 zgody na 

ratalną spłatę lub odroczenie terminu zapłaty należności za najem lub 

bezumowne korzystanie z gminnych lokali w zasobie mieszkaniowym. W 2015 

roku, w okresie do 31 marca, zgody takie wydano na rzecz 57 wnioskodawców. 

Z możliwości odpracowania zadłużenia, w roku 2014 skorzystało 

13 mieszkańców, którzy wykonali na rzecz Gminy świadczenia rzeczowe 

o wartości 8.808,00 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku, 

zadłużenia czynszowe na kwotę 2.792,00 zł odpracowywało 6 lokatorów. 

Celem dostosowania warunków mieszkaniowych do potrzeb i możliwości 

finansowych, w roku 2014 z wzajemnej zamiany lokali skorzystało 14 najemców. 

W pierwszym kwartale 2015 roku wydano 3 zgody na wzajemną zamianę 

mieszkań. 
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