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Przewodnicźąca Rady
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"(KT,:,,;,F*,w odpowiedzi na interpe|ację z dnia 9 stycznia 2018 r. W sprawie podłączenia

budynków na Kamionku do c.o. przedkładam następujące informacje.

Nieuregu|owany stan prawny nieruchomości potoionych przy u|. Mińskiej 33'
Mińskiej 35, Mińskią416, Grochowskiej280, Chodakowskiej 33 przesądzałw ostatnich
latach o tym, Że angaŻowanie środków pub|icznych m.st. Warszawy w remont tych
kamienic, w tym doposażenie w instalację c.o., nie byto mozliwe bez naruszenia
zasady gospodarności i ustawy o finansach pub|icznych, poniewai powyisze prace
przekraczają swym zakresem bieŻącąeksp|oatację i utrzymanie zasobu

W ce|u weryfikacji posiadanych informacji, tutejszy Urząd wystąpił z pismem
do Biura Spraw Dekretowych z prośbą o podanie aktua|nego stanu prawnego .uqrŻej
wymienionych nieruchomości'

Jednocześnie wyjaśniam, Że z inicjatywy Najemcy niezadowo|onego
z warunków panujących W budynku oraz wysokości czynszu w ramach
mieszkanioweqo zasobu m.st. Warszawv mogą byÓ dokonywane zamiany |oka|i
(poprzezzłoŻenie stosownego wniosku), między innymi, jeŻe|izamiana |oka|u na |okal
o zb|iŻonym metrazu jest wywołana uzasadnioną potrzebą zmiany WyposaŻenia
technicznego. '

PowyŻsze sprawy rozpatrywane są zgodnie z uchwałą
Nr Lvl!l/1751l20o9 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 9 |ipca 2009 r.
w sprawie zasad wynajmowania |okaliwchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
miasta stołecznego Warszawy (Dz' Urz. Woj. Maz. z2009 r. nr .t 32 poz,3937; zmiany:



Dz. Urz. Woj. Maz. 2 2011 r. nr 1 1 6 poz. 3676, 2 2013 r. po2. 6, 2 201 4 r. po2. 6136, 2
2016 r. poz. 7888 i z 2017 r. poz. 8401 ).

Powołana wyŻej uchwała zawiera szereg przepisów umoz|iwiających
udzie|enie pomocy mieszkaniowej najemcom i byłym najemcom zamieszkującym
W budynkach zwroconych bytym właŚcicie|om oraz okreś|a zasady przyznania
ewentua|nego pierwszeństwa tym osobom do otrzymania |okalu z zasobów Miasta.

lstotna w ostatnim czasie byta równiei zmiana przepisów ww. uchwaĘ,
pozwalająca na udzie|enie szerszej ochrony tzw. najemcom wrażliwym, a więc tym,
któzy pozostają w wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej lub ich jedynym
Źródłem dochodu jest emerytura, świadczenie przedemeryta|ne, świadczenie z tytułu
całkowitej niezdo|ności do pracy oraz samodzie|nej egzystencji a|bo renta rodzinna'

Ponadto nowe regu|acje pozwa|ają Zarządowi Dzielnicy na zwo|nienie
|okatorów, zamieszkujących w budynkach prywatnych z kryterium dochodowego oraz
metrażowego, ieżeli co najmniej jedna z osób wspó|nie oospodaruiacych w chwi|i
ztoienia wniosku ukończyła 70 |at, a jedynym Źródłem utrzymania gospodarstwa
domowego jest emerytura, świadczenie z tytułu całkowitej niezdo|ności do pracy oraz
samodzie|nej egzystencji a|bo renta rodzinna |okatorom takim przysługuje
pierwszeństwo zawarcia umowy najmu.

Wskazać jednak na|eŻy, Że rea|izacja |isty osób oczekujących na loka|
mieszkaIny, na któĘ jest obecnie 420 rodzin (w tym. m. innymi rodziny oczekujące na
zamianę |oka|u czy na najem |oka|u z budynków prywatnych i budynkow
przeznaczonych do rewitalizacji) jest uza|ezniona od moi|iwości Urzędu w miarę
pozyskiwania wolnych lokali, natomiast odzysk wolnych lokalijest znikomy w stosunku
do potzeb Dzielnicy.

Ponadto, wszystkie osoby znajdujące się na ww. liście oczekują na loka|e
pełnowańościowe z petnym vvyposazeniem technicznym.

W nawiązaniu do stwierdzenia, Że,,po przejęciu budynkow przez właścicie|i,
lokatorzy są wyrzucani'', na|eŻy zaznaczyć, ie eksmisja z |okalu może nastąpić
wyłącznie na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 21 .06.2001 r. o ochronie praw
|okatoróW, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cyłilnego (t1. Dz. U. z
2016 r., poz'1610: z2017 r. poz. 1442, poz,1529) w wyroku nakazujqcym opróŻnienie
lokalu sqd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bqdź o braku takiego
uprawnienia wobec osÓb, których nakaz dotyczy. obowiązek zapewnienia lokalu
socjalnego ciqży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu
pod l eg aj qcego o p różn i e n i u.

Natomiast w stosunku do osób, wobec których wszczęto egzekucję na
podstawió tytutu wykonawczego, w którym orzeczono obowiązek opróinienia |okalu,
bez prawa do |okalu socja|nego, Urząd wskazuje pomieszczenie tymczasowe
w zasobie m.st. Warszawy.

Po uptywie okresu najmu |ub udostępnienia tymczasowego
pomieszczenia z osobą uzytkującą to pomieszczenie, można zawrzeć umowę najmu



na zajmowane pomieszczenie, jako |okal socja|ny po spetnieniu kryteriów okreś|onych
w ww. uchwale.

odnosząc się do wysokich kosztów energii elektrycznej, wyjaŚniam,
ze osoby znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji mieszkaniowej mogą wnioskowaó
dą Urzędu o pomoc w formie dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego.
Mogą tez ubiegaÓ się o pomoc finansową w ośrodku Pomocy Społecznej. w 2017
roku mieszkańcy przedmiotowych nieruchomości otrzymali pomoc finansową w formie
zasiłków ce|owych na zakup opału i opłacenie rachunków za energię e|ektryczną
w łącznej wysokości 8489,25 zł.

Dodatkowo informuję, iŻ w budynku przy" u|. Mińskiej 33, 35, 4t6 oraz
Grochowskiej 280 z uwagi na wańoŚć uzytkową |oka|i stosowano czynniki obnizające
stawkę czynszu tj. 15 oń z tytułu braku insta|acji centra|nego ogrzewania,
5 % z tytutu braku insta|acji centra|nie ciepłej wody. Natomiast d|a budynku pzy
u|. Chodakowskiej 33 stosowano czynniki obnizające stawkę czynszu -15 % z tytułu
braku insta|acji centra|nego ogrzewania, 5 % ztytułu braku insta|acji centra|nie ciepłej
wody oraz 5 % ztytułu braku insta|acji gazowej.

W ztliązku z wejściem w Życie Uchwaty Nr L!X1535l2017 Rady Miasta
Stotecznego Warszawaz dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Stołecznego Warszawy na |ata
2018.2022 z dniem 6 stycznia 2018r. u|egają zmianie wysokoŚci obnizek i będą
wynosić za brak.' tazienki 10o/o, za brak co. 20o/o, za brak ccw 57o, za brak insta|acji
gazowĄ 5o/o.
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