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Marek Hiliński 

Radny Rady Miasta Zgierza 

Odpowiadając na Pana interpelację zgłoszoną w dniu 24 kwietnia 2014 roku 

w sprawie sytuacji mieszkaniowej pani informuję, co 

następuje: 

Zarówno w ewidencji osób oczekujących na wynajem lokali mieszkalnych jak 

i ewidencji osób, które nie uzyskały uprawnień do najmu lokalu komunalnego, nie 

figuruje Pani , co dowodzi, że nie występowała ona do Urzędu 

Miasta Zgierza z wnioskiem o najem lokalu, zarówno w 2000 roku jak i 2013 roku. 

W ewidencji osób oczekujących na lokal z zasobów komunalnych, w 2008 

roku wpisany jest wniosek siostry Pani , Pani 

, jako rozpatrzony odmownie. W wyniku przeprowadzonego wówczas 

postępowania ustalono, że Pani jest zameldowana w Zgierzu 

przy ulicy w lokalu, którego najemczynią jest jej matka. Jest to 

lokal o powierzchni użytkowej 25,95 m2, w tym mieszkalnej 20,64 m2. Na dzień 

składania wniosku w lokalu zameldowane były cztery osoby, w związku z tym na 

osobę przypadało 5,16 m2 powierzchni mieszkalnej. Mając na uwadze powyższe 

Pani została poinformowana, że nie spełnia uprawnień na 

ogólnie obowiązujących zasadach do ubiegania się o lokal socjalny z zasobów 

komunalnych miasta Zgierza, zgodnie bowiem z uchwałą Nr XXXVI/391/2001 

Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2001 roku w sprawie zasad 

wynajmowania lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład 
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mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Zgierza, uprawnienia do wynajęcia lokalu 

socjalnego mają osoby nie będące właścicielami lub współwłaścicielami domów 

jednorodzinnych bądź domów mieszkalnych, spełniające kryteria dochodowe 

określone w § 3 ust. 2 i nie posiadające samodzielnych lokali, a zamieszkujące 

w lokalach, w których powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa 

domowego jest mniejsza niż 5 m2 

Jednocześnie informuję, iż w dniu 13 września 2013 roku do lokalu przy 

ulicy został zameldowany na pobyt czasowy do 13 grudnia 2015 

roku Pan , który jak oświadczył podczas rozmowy u Z-cy Prezydenta 

Miasta Zgierza jest narzeczonym pani . W dniu 20 lutego 2014 

roku pani złożyła ponownie wniosek o wynajem lokalu 

mieszkalnego lub socjalnego, który po weryfikacji został rozpatrzony pozytywnie, 

ponieważ w chwili obecnej w lokalu zameldowanych jest pięć osób, przez co 

zmniejszyła się powierzchnia mieszkalna przypadająca na jedną osobę, która 

wynosi obecnie 4,13 m 2 . 

Mając na uwadze powyższe, Pani została poinformowana, 

że spełnia uprawnienia na ogólnie obowiązujących zasadach do ubiegania się 

o lokal socjalny z zasobów komunalnych miasta Zgierza. 

Natomiast w sprawie Pani należy dodać, że Ustawa 

z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego nakłada na gminę obowiązek zaspakajania 

potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach. Pani 

podczas rozmowy u zastępcy Prezydenta Miasta Zgierza 

Bohdana Bączaka oświadczyła, że jej miesięczny dochód wynosi ok. 5000 zł. 

Jest to dochód trzykrotnie wyższy od najniższego wynagrodzenia. 

BIURO RADYM! 
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