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w odpowiedzi na interpe|ację z dnia 5 marca 2018 r' W sprawie budynku przy

u|. Chodakowskiej 33, przedstawiam następujące informacje'

Urząd Dzie|nicy Praga-Południe, kierując się dobrem mieszkańców, jak również

stanem technicznym budynku, zawsze na wniosek osób, którym upływa okres

obowiązywania umowy najmu |oka|u socja|nego , po rozpatrzeniu złoŻonego wniosku,

zawiera umowy najmu innego |oka|u socja|nego na terenie Dzie|nicy Praga-Południe'

odnosząc się do zarzutów w zakresie wydawania skierowań na |okale socjalne

w budynku przy u|. Chodakowskiej 33, wskazać na|eŻy, Że W ramach rea|izacji

wyroków eksmisyjnych Urząd przydzie|ał na rzecz dłuŻnikow |oka|e socja|ne |ub

pomieszczenia tymczasowe zzasobu m. st. Warszawy.

Ponadto w świet|e definicji, zawańej w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r.

o ochronie praw |okatorÓw, mieszkaniovvym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu

cywi|ego: lokalem socjalnym jest lokal nadajqcy się do zamieszkania ze względu na

wyposaićnie i stan techniczny, ktÓrego powiezchnia pokoi plzypadajqca na członka

gospodarstwa domowego najemcy nie moŻe być mniejsza niŻ 5 m2, a W przypadku

jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być

o obniionym standardzie' Z kotei pomieszczeniem tymczasowym jest pomieszczenió



nadajqce sĘ do zamieszkania, posiadajqce dostęp do źrÓdła zaopatrzenia w wodę

iustęp, chociaŻby te urzqdzenia znajdowały się poza budynkiem, oświetlenie

naturalne ielekryczne, moŻliwość ogrzewania, niezawilgocone przegrody budowlane

oraz zapewniajqce moŻliwość zainstalowania urzqdzenia do gotowania posiłków,

zapewniajqce co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jednq osobę i w miarę

możIiwoŚciznajdujqce się w tej samej lub pobliskiej miejscowoŚci, w ktÓrej dotychczas

z a m i e szkiw aĘ o so by p ze kw ate roWW an e.

Zgodnie z treścią $ 45a uchwały Nr LV|||/1751l2009 Rady m. st. Warszawy

z dnia 9 |ipca 2009 r. W sprawie zasad wynajmowania |oka|i wchodzących w skład

mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (Dz, Urz. Woj. Maz. z20og r.
po2. 3937, 22011 r. po2. 3676, 2 2013 r. poz. 6, 2 2014 r. poZ. 6136, 2 2016 r. poz.

7888 i z2o17 r. poz.8401) _ po upŁywie okresu najmu pomieszczenia tymczasowego

z dotychczasowym najemcq moŻna zawrzeć umowę najmu na zajmowane
pomieszczenie, jako lokal socjalny (...).

Natomiast udzie|enie pomocy, po|egającej na przydzie|eniu innego |oka|u jest

prawnie dopuszcza|ne w oparciu o s 16 ust' ,1 pkt 2 uchwały nr LV|l|/1751l2009

zgodnie z którym: Po upływie okresu najmu lokalu socjalnego z dotychczasowym

najemcq tego lokalu moŻna zawrzeć nowq umowę najmu tego samego lub innego

lokalu.

Jednocześnie wyjaśniam, ze stan techniczny oraz potzeby remontowe

budynku przy u|. Chodakowskiej 33 są zarządcy znane. Komuna|ny zasób
mieszkaniowy m.st. Warszawy pod|ega systematycznemu procesowi remontów

imodernizacji, w ramach których podejmowane są takŻe działania po|egające na

|ikwidacji indywidua|nych, różnorodnych sposobów ogrzewania wykorzystujących
pa|iwo stałe |ub energię elektryczną, na rzecz jednorodnego systemu grzewczego

zasilanego z sieci ciepłownicze!w ramach projektu pn.,, Ciepło sieciowe w budynkach

komunalnych".

Podjęcie decyzji o Wprowadzeniu do p|anu inwestycyjnego poszczegó|nych

zadań zawsze musi byÓ poprzedzone ana|izą stanu prawnego nieruchomości,

poniewai budynki, co do których istnieją roszczenia osób trzecich - nie mogą byÓ

uwzg|ędnione W p|anowaniu nakładów inwestycyjnych. Taka sytuacja ma miejsce

w stosunku do budynku pzy ul. Chodakowskiej 33. Nieuregulowany stan prawny ww.

nieruchomości (w chwi|i obecnej toczy się postępowanie administracyjne

w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego do grunt) przesądza



o tym, Że zarządca tych budynkÓw (ZGN) może angażować środki pienięzne

pozwa|ające jedynie na biezącą eksp|oatację i utrzymanie zasobu. Wykonywanie

remontów |ub modernizacji (doposazenie w insta|ację centra|nego ogrzewania |ub

gazu) w budynek zzastrzeŻeniami mogtoby spotkać się zzarzutem naruszenia zasady

gogpodarności.

Obecnie w budynku przy ul. Chodakowskiej 33 na 34 lokale mieszkalne 6 lokali

nie posiada WC, w 5 przypadkach są to pustostany' Jeden zamieszkały loka| bez WC

posiada dostęp do WC na korytarzu wspó|nym z pustostanem. W trakcie remontu

pustostanu przed zasiedleniem, o i|e warunki techniczne na to pozwa|Ąą, doposaŻa

się Ioka| w toaletę i brodzik.

Biorąc pod uwagę, Że Wszyscy mieszkańcy mają dobtęp do pomieszczeń WC nie

dochodzi do sytuacji wyrzucania ekskrementów do odpadów komuna|nych.

Dodatkowo informuję, Że brak ogrzewania na k|atce schodowej dotyczy wie|u

kamienic. Z informacji otrzymanych od administratora budynku wynika , Że w obecnym

sezonie zimowym, pomimo silnych mrozów, nie doszło do awarii insta|acji wodno-

kanalizacyjnej.


