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W odpowiedzi na inte r pelacj~ Pana Radn ego, ztozonq 19 maja 2021 roku , 

w sprawie mieszkaniowej Pani informuj~, ze Za interesowana w styczniu 

2019 roku ztozyta do Zarzqdu Loka li Miejskich wniosek 0 oddanie w najem socjalny 

lokalu z tytutu niskich dochod6w i niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, kt6ry 

po uzupetnieniu brak6w formalnych przyj~to do rea lizacj i. Nadmieniam, ze ze wzgl~du 

na liczne wiadomosci od Wnioskodawczyni przesytane pocztq elektronicznq do Zarzqdu, 

Pani ••••• Ina biezqco byta informowana 0 etapach procedowania Jej sprawy. 

Pani ••••• 19 kwietni a 2021 ro ku dokonata aktualizacji wniosku i zgodnie 

z dostarczonq dekla racjq 0 wysokosci dochod6w, Zainteresowana przekroczyta 

kryterium doc hod owe, 0 kt6rym mowa w § 4 ust. 1. pkt 2 uchwaty Nr XL/1223/21 Rady 

Miejskiej w todzi z dnia 17 marca 2021 roku w sprawie za sa d wynajmowania lokali 

wchodzqcych w sktad mieszka niowego zasobu Miasta todzi (Dziennik Urz~dowy 

Wojew6d ztwa t6dzkiego z dnia 6 kwietni a 2021 roku, poz. 1501). W mysl powotanej 

uchwaty lokale z najmem socjalnym przeznacza s i~ dla os6b, kt6rych sredni mies i ~czny 

doch6d na cztonka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesi~cy 

poprze dzajqcych ztozenie wniosku 0 przyznanie takiego lokalu, nie przekracza 70% 

kwoty najnizszej emerytury w gospodarstwie w ie loosobowym. Wobec powyzszego 

brak jest podstaw do da lszego procedowania wniosku, 0 czym Zarzqd Lokali Miejskich 

poinformowat Zainteresowanq pismem z 25 maja 2021 roku. 



Jednoczesnie wyjasniam, ze Pani •••••• moze ztozyc do Zarzqdu wniosek 

o oddanie w najem lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta t.odzi, jako osoba 

wymagajqca udzielenia pomocy mieszkaniowej ze wzgl~du na zasady wspotzycia 

spotecznego i po uzyskaniu pozytywnej opinii .Komisji Gospodarki Mieszkaniowej 

i Komunalnej Rady Miejskiej w t.odzi, Zainteresowanej zostanie wskazany lokal . 

Dodatkowo informuj~, ze Pani_ma takze mozliwosc wynajmu lokalu 

mieszkalnego, mieszczqcego si~ w budynkach stanowiqcych wtasnosc osob fizycznych 

lub wspotwtasnosc osob fizycznych i Miasta t.odzi pozostajqcych w zarzqdzie Zarzqdu 

Lokali Miejskich. Wykaz lokali umieszczany jest na stronie internetowej Zarzqdu Lokali 

Miejskich, w zaktadce - Biuletyn Informacji Publicznej . 

Wiceprezydent Miasta lodzi 
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Do wiadomosci: 

Wydziat Organizacyjno-Administracyjny w Departamencie Organizacji Urz~du 
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