Druk Nr 43/47
Uchwała Nr …....................../09
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia …............................... 2009 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Edyty Michałowskiej na działalność Prezydenta Miasta
Słupska w przedmiocie braku pomocy w poprawie złych warunków mieszkaniowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr
162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.
1458, ; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, Dz. U. Z 2001
r. Nr 49, poz. 509; Dz. U. Nr 113, poz. 948, poz. 948, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; Dz. U.
Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; Dz. U z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; Dz. U z 2005 r. Nr 64,
poz. 78, poz. 181, poz. 1524, Dz. U. z 2008 r. Nr 229, poz. 1539)
Rada Miejska w Słupska
uchwala, co następuje
§ 1.
1.Uznaje się za bezzasadną skargę Pani Edyty Michałowskiej na działalność Prezydenta Miasta
Słupska w przedmiocie braku pomocy w poprawie złych warunków mieszkaniowych, złożoną w
Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku w dniu 23 czerwca 2009 r.i przekazaną do
rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Słupsku pismem Nr NK.VII/MP/0554/13/09 z dnia 29 czerwca
2009 r.
2.Uzasadnienie powyższego stanowiska zawarte jest w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku
Zdzisław SOŁOWIN

Załącznik do Uchwały Nr …............./09
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia …........................................2009 r.

Uzasadnienie
Państwo Michałowscy, w czerwcu 2003 r. dokonali zamiany mieszkania i stali się
najemcami mieszkania w budynku przy ul. Podgórnej. Składał się on z trzech pokoi (o powierzchni
23,35 m2, 20,75 m2 i 17,52 m2) kuchni oraz wspólnego z lokalem przyległym przedpokoju oraz
łazienki. A zatem świadomie dokonali zamiany dotychczas zajmowanego lokalu na lokal
niesamodzielny, który jednak w zupełności zaspokajał potrzeby mieszkaniowe 3 – osobowej
rodziny.
Po opuszczeniu przyległego lokalu przez dotychczasowego najemcę, Państwo Michałowscy
wnioskiem z dnia 30 stycznia 2008 r., wystąpili do Prezydenta Miasta Słupska o wyrażenie zgody
na scalenie lokali. Prezydent wyraził zgodę na powyższe pismem z dnia 22 lutego 2008 r , znak:
GKMiOŚ.RGM.XVI.71403-2-22/08. W piśmie tym poinformował również Pana Michałowskiego,
iż koszt remontu dodatkowo uzyskanych pomieszczeń ponosi najemca, bez możliwości regresu do
zarządcy budynku.
Stanowisko przedstawione w w/w piśmie jest zgodne z treścią § 16 pkt. 5 uchwały Rady
Miejskiej w Słupsku Nr X/116/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Słupsk, który stanowi, cyt.: „Koszt
remontu dodatkowo uzyskanych pomieszczeń ponosi najemca bez możliwości żądania jego zwrotu
od wynajmującego”.
Na taki stan rzeczy Państwo Michałowscy wyrazili zgodę przyjmując lokal protokołem
zdawczo – odbiorczym. Po scaleniu lokal ten posiada powierzchnię 130,54 m2 i składa się z pięciu
pokoi, dwóch kuchni, samodzielnego przedpokoju oraz łazienki. Udzielenie pomocy, polegającej na
wyremontowaniu pomieszczeń scalanych, byłoby sprzeczne z obowiązującym prawem, bowiem
stanowiłoby naruszenie powyższego przepisu. Zainteresowani wielokrotnie byli informowani
o braku możliwości prawnej wyremontowania przyłączonego lokalu.
Dodatkowo poinformowano najemców (ostatnie pismo z dnia 07 lipca 2008 r., znak:
GKMiOŚ.RGM.XV.7111-102/08), że jeżeli sytuacja finansowa ich gospodarstwa domowego
uniemożliwia przeprowadzenie prac remontowych przedmiotowych pomieszczeń, istnieje
możliwość przekazania przyległego lokalu do Miasta.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku
Zdzisław Sołowin

