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Zwracamy się z prośbą o poparcie naszej petycji w sprawie zniesienia dodatkowego czynnika podwyższającego 
stawkę bazową czynszu o 60%  oraz przywrócenie wysokości  stawki bazowej czynszu, obowiązującej w Łodzi 
dla mieszkań komunalnych. Dodatkowo prosimy o wprowadzenie do Zasad polityki czynszowej na lata następne 
pojęcia strefy peryferyjnej z czynnikiem obniżającym stawkę czynszową. 
 
Czynnik wpływające na poziom czynszu w mieszkania usytuowanych  w nowo wybudowanych budynkach 
stanowiących  własność Gminy Łódź, oddanych do  użytku po dniu  5.09. 1996 r., w tym również 60% czynnik 
podwyższający, zostały określone w Załączniku do uchwały Nr XXVIII/580/99 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 
grudnia 1999 r.; Zasady ustalania czynszów za lokale mieszkalne, pkt. 3.3.c. Od tego czasu, zasady polityki 
czynszowej ustalone na lata 2002; 2006 stanowiące Załącznik do uchwały Nr LXXV/1764/02 Rady Miejskiej w 
Łodzi z dnia 6.03.2002 oraz zasady polityki czynszowej na lata 2007; 2011 stanowiące Załącznik do Uchwały Nr 
VI/84/07 Rady Miejskiej w Łodzi z 21 lutego 2007, nie wprowadziły żadnych zmian regulujących wysokość 60% 
czynnika, choćby o amortyzację budynków przez okres użytkowania; 10 lat.  
 
W związku z powyższym nasuwają się pytania; w jaki sposób obliczono wysokość czynnika podwyższającego 
stawkę bazową, wynoszącego aż  60% ?  Co dokładnie oznacza pojęcie "budynek nowo wybudowany"? Prosimy 
o zdefiniowanie  tego terminu oraz o wskazanie, w jakich dokumentach należy szukać interpretacji w tym 
zakresie? 
 
W objaśnieniach czynników regulujących stawkę bazową opisanych w Zasadach polityki czynszowej z dnia 
29.12.1999 oraz Zasadach polityki czynszowej na lata 2002-2006 i 2007-2011, a także w innych dostępnych 
źródłach nie ma żadnych informacji dotyczących kwestii budynków nowo wybudowanych.  
 
Jak w takim razie Miasto wyróżnia budynek wybudowany w roku ubiegłym od budynku wybudowanego 10 lat 
wcześniej?  Przez jaki okres czasu, licząc od daty zakończenia budowy traktuje się budynek jako nowo 
wybudowany?  
 
Dlaczego nie istnieje pojęcie strefy peryferyjnej? Przecież osiedle Olechów położone jest na peryferiach miasta i 
ma utrudniony dojazd do centrum , co stanowi  szczególny problem dla osób niepełnosprawnych ruchowo, które 
muszą dojeżdżać do szkół, uczelni i ośrodków rehabilitacji, a te położone są w centrum i okolicach.  
 
Dla nas wszystkich odległość od centrum miasta stanowi problem, zwłaszcza zimą, gdy autobusy nie wyjeżdżają 
na ulice lub mają bardzo duże opóźnienia, a my nie mamy innej możliwości wydostania się z osiedla, aby 
dojechać np. do pracy. Rodziny, które nie posiadają własnego samochodu są wręcz w tragicznej sytuacji. 
 
Każda z rodzin, ubiegająca się o przydział mieszkania komunalnego na osiedlu Olechów, w drodze konkursu 
ofert, musiała spełnić kryteria określone m.in. w § 10  Uchwały Nr LXXV/1765/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
6.03.2002. Czyli, przekazać dysponentowi (Gminie) dotychczasowy lokal komunalny w nienagannym stanie 
technicznym, (niejednokrotnie w blokach i w lepszym stanie technicznym niż mieszkanie, które otrzymaliśmy) lub 
przekazać Gminie lokal w budynku przeznaczonym do rozbiórki, do remontu kapitalnego, modernizacji oraz 
wpłacić kaucję w wysokości 12-miesięcznego czynszu. Przyjęliśmy te warunki, ze świadomością podwyższonych 
opłat przez 5 lat, nie dłużej. 
 
Urzędnicy ówczesnych Referatów Budynków i Lokali Delegatur UMŁ, zajmujący się programem Olechów oraz 
pracownicy UMŁ, informowali wszystkich zainteresowanych o podwyższonej stawce czynszu wyłącznie w okresie 
5 lat licząc od daty zasiedlenia. Ten fakt potwierdzają wszyscy lokatorzy, niezależnie od dzielnicy, w której 
składano wnioski. Dlatego oczekujemy, że Gmina dotrzyma złożonych obietnic. 
 
Standard naszych lokali nie jest podwyższony, jest identyczny jak wielu innych usytuowanych w blokach, w 
centrum miasta, w dzielnicach: Śródmieście, Bałuty czy Polesie, w których to stawka czynszu za 1m2 powierzchni 
użytkowej jest niewspółmiernie niższa.  
 
Standard dla budownictwa mieszkaniowego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 &#8211; Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać 
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budynki i ich usytuowanie, w związku z powyższym uwagi urzędników odnośnie rzekomego podwyższonego 
standardu w naszych lokalach, są bezzasadne. 
 
Błędy, jakie popełniono w wyborem lokalizacji pod budowę bloków mieszkalnych (tereny po trzęsawiskach, 
najprawdopodobniej źle osuszonych) oraz błędy w czasie budowy domów spowodowały znaczne pogorszenie ich 
stanu technicznego. Do piwnic podchodzi woda, w wielu mieszkaniach jest od początku użytkowania wilgoć i 
grzyb na ścianach. Administracja mimo starań, nie usunęła skutecznie problemu. Ponadto przeciekające dachy 
powodujące zalania mieszkań, pękające ściany, nieszczelne i wypaczone okna, nie działająca właściwie 
wentylacja, która zamiast wywiewać powietrze, wdmuchuje do mieszkań, zatkane wywiewki kanalizacyjne i odór 
w mieszkaniach oraz wiele innych usterek wymagających naprawy, zarówno w mieszkaniach jak i bezpośrednim 
otoczeniu. Staramy się na bieżąco informować Administracje o występujących defektach, jednak nie wszystkie są 
usuwane. Większość napraw w mieszkaniach przeprowadzamy we własnym zakresie i na własny koszt. 
 
Nowa stawka czynszowa, ustalona od dnia 1.03.2012, podwyższona o 20%, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Łodzi Nr  1476/VI/2011 z dnia 17 listopada 2011 wraz z obowiązującym nadal 60% czynnikiem 
zwiększającym, jest dla nas nie do zaakceptowania.  
 
W związku z powyższym prosimy o zbadanie opisanych przez nas problemów oraz wypracowanie 
zadawalającego kompromisu, ponieważ w obecnej sytuacji może okazać się, że wiele rodzin zostanie bez 
środków do życia, a nie to chyba obiecywała nowa władza naszego miasta? 
 
Liczymy na to, że nie zostaniemy sami z problemem wygórowanych stawek czynszu. 

 


