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Odpowiadając na interpelację Pana Radnego złożoną na sesji Rady Miasta 

Zgierza w dniu 26 marca 2013 roku w sprawie udzielenia informacji o ilości 

wniosków jakie wyłynęły do dnia 26 marca 2013 roku o podpisanie umowy 

w sprawie odpracowania zadłużenia czynszowego, informuję, co następuje: 

Zarządzenie Nr 24/VI/2013 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 25 stycznia 

2013 roku w sprawie ustalenia formy spłaty zadłużenia czynszowego, umożliwia 

odpracowanie długu lokatorom zajmującym lokale w komunalnym 

mieszkaniowym zasobie Gminy Miasto Zgierz. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. 

w Zgierzu - zarządca gminnych zasobów mieszkaniowych, do którego 

w pierwszej kolejności zgłaszają się zadłużeni najemcy gminnego zasobu ,wyżej 

wymienione zarządzenie rozpropagowało, poprzez wywieszenie treści 

zarządzenia na tablicach informacyjnych w siedzibie f i rmy, jak również na 

stronie internetowej www.mpgm.p l . Nadto wszystkie osoby zgłaszające się do 

Działu Windykacji w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej 

spółka z o.o. w Zgierzu in formowane są o możliwości odpracowania zadłużenia 

czynszowego oraz kierowane są do Urzędu Miasta Zgierza celem dopełnienia 

formalności w tym zakresie. 

Mając również na uwadze fakt, że znaczna część najemców gminnego 

zasobu mieszkaniowego, to ludzie starsi bądź niezamożni, bardzo często 

podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu, nie posiadający 

dostępu do internetu - zarządca gminego zasobu mieszkaniowego, informację o 

możliwości odpracowania zadłużenia czynszowego zawarł w wysyłanych do 

najemców lokali zadłużonych wezwaniach wzywających do zapłaty. 

Do dnia złożenia interpelacji przez Pana Radnego, do Wydziału 

Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza nie wpłynął żaden wniosek o zmianę 

formy spłaty zadłużenia czynszowego, według wzoru określonego w załączniku 

Nr 1 do wyżej wymienionego zarządzenia. Jedynie w dwóch wnioskach 

dotyczących rozłożenia zadłużenia czynszowego na raty, wnioskodawcy 

dokonali wzmianki o ewentualnej możliwości z ich strony odpracowania długu. 
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