
Uchwała nr 1128/XLVl/2006 
Rady Miasta Lublin 

z dnia 19 października 2006 r. 

w sprawie skargi p. ------------ ---------------------- na Prezydenta Miasta Lublin 
w związku z nieprzyznaniem lokalu mieszkalnego z zasobów gminy, przesłanej 
przez Wojewodę Lubelskiego pismem z dnia 16 sierpnia 2006 r., znak: 
SO.I.0717/6/2006. 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego U.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 
z póżn. zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym U.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zmianami) - Rada Miasta 
Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1

Uznaje się za bezzasadną skargę p. ------------ ---------------------- na 
Prezydenta Miasta Lublin w związku z nieprzyznaniem lokalu mieszkalnego 
z zasobów gminy, przesłanej przez Wojewodę Lubelskiego pismem z dnia 
16 sierpnia 2006 r., znak: SO.I.0717/6/2006. 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Lublin. 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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Załącznik 
do uchwały nr 1128/XLVl/2006 

Rady Miasta Lublin 
z dnia 19 października 2006 r. 

Dnia 18 sierpnia 2006 r. do Biura Rady Miasta Lublin wpłynęła skarga 
p. ----- ----------- na Prezydenta Miasta Lublin w związku z nieprzyznaniem 
lokalu mieszkalnego z zasobów gminy, przesiana przez Wojewodę Lubelskiego 
pismem z dnia 16 sierpnia 2006 r., znak: S0.1.0717/6/2006.

Z wyjaśnień Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin i Zastępcy Dyrektora 
Wydziału Spraw Społecznych UM wynika, że budynek zlokalizowany przy 
ul. ------ --- w Lublinie, w którym wynajmuje stancję p. ----- ----------- 
jest własnością osób fizycznych i jest poza zarządem Zarządu Nieruchomości 
Komunalnych Lublin. Pani ----- ----------- wynajmuje w tym budynku 
(od - marca --- r. data  zameldowania  na  pobyt  stały)  lokal nr -, dwuizbowy 
o powierzchni mieszkalnej 14,50 m2 i użytkowej 28,00 m2

, bez urządzeń
technicznych.

Skarżąca rozpoczęła starania o przyznanie mieszkania komunalnego 
z zasobów gminy, składając wniosek w dniu 1 O maja 2004 r. Wówczas dochód jej 
rodziny stanowi! 125,38 % najniższej emerytury, co oznacza, że nie zostało 
spełnione kryterium dochodowe w myśl obowiązującej Uchwały Rady Miasta Lublin 
oraz był to rok, kiedy jeszcze z tego okresu sprawy nie były brane pod uwagę przy 
tworzeniu wykazów lokali socjalnych, jak i mieszkalnych. 
     Pani ----- ---------- ponownie zwróciła się z wnioskiem z dnia 
15 października 2004 r. do Miejskiego Inspektoratu Gospodarki Mieszkaniowej 
o przydział lokalu mieszkalnego dla niej samej bez syna, który jest pełnoletni,
dołączając stosowne dokumenty. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy wynikło, że
zainteresowana spełnia kryteria uprawniające do ubiegania się o lokal socjalny
z mieszkaniowego zasobu gminy.

W korespondencji kierowanej do tut. Urzędu Pani ----------- od początku 
ubiegania podkreśla fakt złego stanu technicznego budynku, cyt. ,,cieknący dach, 
mocno spękane ściany - zagrzybione i zawilgocone, obniżony i bardzo mocno 
spękany sufit z którego kawałkami odpada tynk". Z uwagi na zły stan techniczny 
lokalu pismem z dnia 25 października 2004 r. zwróciła się do Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego miasta Lublin o wydanie orzeczenia w 
przedmiocie stanu technicznego lokalu mieszkalnego przy ul. ------ ----. 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego miasta Lublin postanowieniem z dnia 3 
listopada 2004 r. odmówił wydania orzeczenia z uwagi, że przepisy Prawa 
budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. nie dają organowi nadzoru budowlanego 
uprawnień do sporządzania orzeczeń technicznych. Wskazał natomiast, kto może 
sporządzić takie orzeczenie. 

Miejski Inspektorat Gospodarki Mieszkaniowej - mając na uwadze kolejne 
wystąpienia Pani -----------, kierowane m.in. do Poseł Izabelli Sierakowskiej, do 
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczące pomocy w otrzymaniu lokalu 
socjalnego z uwagi na niemożliwość dalszego zamieszkiwania w budynku przy 
ul. ------ ---- - zwrócił się pismem z dnia 30 sierpnia 2006 r. z prośbą do 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miasta Lublin o ponowne 

przeprowadzenie kontroli stanu technicznego ww. budynku, szczególnie pod kątem 
możliwości (lub ich braku) przebywania ludzi. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych poinformowała, że ostatni 
protokół oględzin Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego potwierdzi! zły 
stan techniczny. Jednakże z uwagi, że nie ma właścicieli budynku, nie można wydać 
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decyzji o rozbiórce; skarżąca mieszka/a w tym budynku bez tytułu prawnego, więc 
w oparciu o obowiązujące przepisy nie można z tego tytułu wskazać jej lokalu 
zamiennego. Obecnie skarżąca została poproszona o uaktualnienie danych z uwagi 
na to, że o lokal chce się ubiegać wspólnie z synem. Po uaktualnieniu dokumentów 
sprawa zostanie rozpatrzona i jeżeli zostanie spełnione kryterium do otrzymania 
lokalu socjalnego zostanie rozważona możliwość czy na podstawie posiadanego 
protokółu oględzin i przepisów uchwały o gospodarowaniu zasobami 
mieszkaniowymi gminy będzie można jej wskazać lokal socjalny poza wykazem. 
Warunkiem jest jednak uaktualnienie dokumentów. 

Z uwagi na to, że skarżąca zaakceptowała powyższą propozycję 
i zobowiązała się, że w najbliższym czasie uaktualni dokumenty i będzie czekać na 
ostateczne załatwienie sprawy - skargę uznaje się za bezzasadną. 




