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Gdynia, dma25 sierpnia 2015 roku

Puni
Mirosluwa Krdl

Ad. 1

Ad,2i3

Zasoby mieszkaniowe Gminy Gdynia - 5530 lokali

Informacja na temat odzyskanych lokali.

Aktualnie jest zarejestrowanych 119 lokali, tj.:

o lokale wyremontowane przez Gming Gdynia oczekui4ce na zasiedlenie (procedura
przedstawienia propozycji objgcia zgodnie z obowryzuj4cymi zasadarm oraz procedura
przedstawienia oferty zgodnie zrealizacj1wyroku s4dowego o eksmisji) - 20 lokali;

o lokale ptzeznaczone na potrzeby Miejskiego OSrodka Pomocy Spolecznej zgodnie
z decyzj4 Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.05.2015 r. (mieszkania wspierane) -

5lokali;

o lokale zatezerwowane na potrzeby indywidualnego programu wymian z budynk6w
socjalnych zgodnie z decyzjq Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04.03.2014 r.
i 11.12.2014 r. (remont lokalu wykonany przez przysztego najemcg) - 5 lokali;

o lokale oczekui4ce naprzeprowadzenie remontu - 69 lokali (w stosunku do 31 lokali
to czy s i g pro cedur a pr zetar gowa wykonani a remontu) ;

r lokale w stosunku do ktorych toczq sig stosowne procedury (wymeldowanie ,,zurzgdu"
os6b, podjgcie decyzji o przeznaczenlu lokali nie spelniaj4cych wymog6w
technicznych na staly pobyt ludzi, odst4pienie od zasiedlenia odzyskanej czEScr

we wsp6lnym lokalu do czasu rcahzacji wyroku o eksmisji ) - 20 lokali.

Lokal nr 2 przy ul. Woj. Wachowiaka 26 zostal odzyskany w dniu 24.02.2014 r. Od maja
2012 roku toczyl.a sig procedura rozwrqzanra umowy najmu z uwagl na fakt nie
zamteszkrwania. Po odzyskaniu lokalu, do dnia 16.03.2015 roku toczylo sig postgpowanie

Radnu Miasta Gdvni

dotyczy: interpelacji z dnia 12 sierpnia 2015
komunalnych na terenie Miasta Gdyni "

roku w sprawie ,,zasobu mieszkafi

W zwrqzku z Pani interpelacj4 z dma 12 sierpnia 2015 roku,
informacj g doty czqc4 mieszkaniowego zasobu Gminy Gdynia:

przedstawiam



o wymeldowanie ,,2 urzgdtJ" os6b. Aktualnie lokal przygotowywany jest do remontu - trwa
przelarg.

Ad.4 - Zobowiqzania Gminy Gdynia w zakresie wynajgcia lokali komunalnych
przedstawiaj 4 sig nastgpuj 4co :

o lokale naczasnieoznaczony - 19 lokali;

o lokale socjalne - 707 lokali;

I osoby umieszczone na listach - 29 os6b;

o wskazanie lokalu socjalnego zgodnie z wyrokiem s4dowym o eksmisji - 678.

Ad.5i6 - Aktualny wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Gminy Gdynia na lata 2012-2016 nie przewiduje zwigkszenia zasobu
mieszkaniowego gminy.
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Do wiadomoici:

1. Biuro Rady Miasta Gdyni
2. Referat Skarg i Interwencji w/m
3. ala
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