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Odpowiadając na interpelację Pana Radnego złożoną na sesji Rady Miasta Zgierza 

w dniu 26 czerwca 2014 roku w sprawie zamiany obecnie zajmowanego przez Panią 

lokalu mieszkalnego przy w Zgierzu, na większy 

lokal mieszkalny w ramach poprawy warunków mieszkaniowych informuję, co następuje: 

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 21 marca 2014 r. - sygn. akt Nsm 

832/13, Pani wynajmująca wraz z dwójką dzieci komunalny lokal mieszkalny 

nr w Zgierzu, ustanowiona została, na okres 

6 miesięcy, tymczasową rodziną zastępczą dla trojga małoletnich dzieci. 

W związku z powiększeniem się rodziny, Pani złożyła w Wydziale 

Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Zgierza wniosek o wynajem z zasobów 

Gminy Miasta Zgierz innego, większego lokalu, celem poprawy trudnej sytuacji 

mieszkaniowej. 

W wyniku weryfikacji wniosku dokonanej w oparciu o przepisy uchwały 

Nr XXXVI/391/2001 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zasad 

wynajmowania lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy Miasta Zgierza, ustalono, że brak jest prawnych możliwości wynajęcia na 

rzecz rodziny Pani innego, większego lokalu mieszkalnego w ramach 

poprawy warunków mieszkaniowych, nie został bowiem spełniony żaden ze wskazanych 

w uchwale warunków. Pomimo powiększenia stanu osobowego rodziny, powierzchnia 

pokoi przypadająca na jednego członka rodziny jest większa niż 5 m 2 . Ponadto, dochód na 

osobę nie przekracza wysokości najniższej emerytury, co jest przeszkodą prawną 

w przyznaniu uprawnień do lokalu typu mieszkalnego, o wyższym standardzie, a więc 

takiego, w jakim rodzina obecnie zamieszkuje. 
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Nieusatysfakcjonowana odmową zamiany lokalu, Pani zwróciła się 

o pomoc do Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Prezydencie Miasta Zgierza. 

Jednocześnie zakwestionowała potwierdzoną przez administratora - Miejskie 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o. o. w Zgierzu - powierzchnię lokalu. 

W wyniku ponownie dokonanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Mieszkaniowej sp. z o. o. w Zgierzu pomiarów mieszkania okazało się, że istnieje 

rozbieżność pomiędzy pomiarami poszczególnych pomieszczeń dokonanymi w dniu objęcia 

w najem lokalu i potwierdzonymi podpisem pani na protokole zdawczo-

odbiorczym lokalu, a pomiarami wykonanymi aktualnie. Na podstawie posiadanych przez 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o. o. w Zgierzu dokumentów 

ustalono, że w okresie trwania najmu, bez zgody i wiedzy wynajmującego, najemca dokonał 

zmian w lokalu mających wpływ na wielkość poszczególnych pomieszczeń (zmniejszeniu 

uległa powierzchnia pokoi, stanowiąca podstawę do ustalania uprawnień w zakresie najmu 

gminnych mieszkań). 

Społeczna Komisja Mieszkaniowa, po zapoznaniu się z dokumentacją zgromadzoną 

w sprawie oraz wysłuchaniu wyjaśnień Pani , mając na uwadze dobro 

małoletnich dzieci, pozytywnie zaopiniowała wniosek w zakresie wynajęcia na rzecz 

wnioskodawczym większego lokalu, przyjmując do obliczenia powierzchni pokoi, pomiary 

lokalu dokonane po remoncie. Z uwagi natomiast na zbyt niskie dochody, opierając się 

o obowiązujące przepisy prawa, wydała opinię o możliwości wynajęcia jedynie lokalu 

socjalnego, o obniżonym standardzie. 

Celem umożliwienia zmodernizowania lokalu przez Panią poprzez 

wygrodzenie pomieszczenia łazienki i zainstalowanie urządzeń kąpielowych, Komisja 

uznała za zasadne wskazanie lokalu socjalnego, wyposażonego w instalację wodno

kanalizacyjną. 

Wobec powyższego, opierając się o wskazaną wyżej opinię Społecznej Komisji 

Mieszkaniowej, Wydział Gospodarki Nieruchomościami podejmie działania celem 

wskazania na potrzeby sześcioosobowej rodziny, większego lokalu typu socjalnego. 

O pozyskaniu stosownego lokalu Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 

Miasta Zgierza poinformuje zainteresowaną-panią Anetę Sapałę. 


