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Szanowna Pani,

Prowadząc od wielu lat rozmowy z Poznaniakami, najpierw jako Radny Miasta Poznania, a obecnie Zastępca

Prezydenta Miasta Poznańa, zetknąłem się niejednokrotnie z prośbami o udzielenie pomocy mieszkaniowej

kierowanymi do mnie przez mteszkańców Rodzinnych Ogrodów Działkowych mteszczących się na terenie

Miasta Poznańa, znajdujących się często w dramatyczne1 sytuacji mieszkaniowej. Dodatkowo, zmiana przepisów

usta\ily z dnia 1,3 grudnia 2a13 r, o rod{nrylch ogrodach dęiałkoallch, wptowadzająca zakaz zamieszl<t,wania na terenie

Rodzinnych Ogrodów Działkowych, wywołała wśtód mieszkańców ROD-ów duże obawy o dalszy los - swój

oraz swoich todzin, zamieszkujących do tej pory na terenie działek. Powodowani troską o zapewnienie swym

rodzinom stabilnej sytuacji mieszkaniowej, coraz częściej zgłaszająsię do mnie oraz praco§rników podległych mi
jednostek dzia\ających w obszatze mieszkalnictwa z ptośbą o pomoc w uzyskaniu mieszkania z zasobu

komunalnego Miasta. Dotychczasowe doświadczenia skłoniły mnie do udzielenia w niniejszym ]iście

kompleksowej informacji dotyczącej szerokiej gamy możliwości udzielenia pomocy mieszkaniowej

w ramach miejskich programów mieszkaniowych.

1,. Iilfniosek o ustalenie uptawnień do naimu lokalu z zasobu Miasta Poznania.
Do uzyskania pomocy mieszkaniowe1 poprzez zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego

z zasobów Miasta Poznania kwalifikują się osoby, dla których miejscem zamjeszkania iest m. Poznań, ponadto

zLożyły stosowny wniosek, spełniaił Ęterium dochodowe i uzyskały określoną w zarządzeniu Prezydenta

Miasta Poznania rninimalną v/ymaganą liczbę punktów. §7niosek o zaularcie umo§/y najmu lokalu socjalnego lub
lokalu mieszkalnego lr'ożna złożyć w Biwze Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznańa (I\,{atejki 50),

\ł' terminie od 2 styczfli^ do 30 czef\\rc^, wr^z z dokumentacją potwierdzającą dochód uzyskiwany

w gospodarstwie domowym w całym rcku 20'!,7. Obecnie obowiązujące kryterium dochodowe:

w przypadku gospodarstwa jednoosobo§/ego
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w pfzypadku gospodarstwa jednoosobowego.

Obecnie, wszystkie wnioski o pomoc mieszkaniowąrozp^tly§]^ne są §/ oparciu o system kwalifikacji Punktowej,

zgodnie z którym, t6żny,r;- okolicznościom życiowym wnioskodawców ptzypisy,wana jest okreŚIona llczba

punktów. Osobom przebywaj1cymfla terenie ROD, co najmniej od 3lat doiczane są2 punkty. Zgłaszaneprzez

wnioskodawców stałe zamjeszki,wanie na ROD powinno być potwierdzone poŚwiadczenlem z ZatZądu

ogródków działkowych lub innym dokumentem uprawdopodabnialącym zamjeszki,wanie na działkach.

2. Miejskie Biuro Naimu.
Dedykowane jest osobom, które ubiegały się o pomoc mieszkaniową poprzez za:warcie umowy najmu lokalu

mieszkalnego z zasol:ow Miasta Poznanta, |ecz ,lzyskały zbyt małąIlczbę punktów. Program zaklada wynajem

Iokalt przez ZKZL sp, z o.o. a następnie podnajem ich ze wsparciem Miasta w zakresie ńszczanta częŚci oPłat

z fytułu czyt:rszLl najmu lokalu, Podstawowe Ęterium pier-wszeństw^ ptzy naborze beneficjentÓ'§/ Pfogfamu

stanowi liczba punktów zdobyta w oparciu o kartę punktową w trakcie naboru wniosków o zawarcie umowy

najmu lokalu mieszkalnego.\Jdzlał wprogramie MBN będzie skutkował oftzyrnańem 4 dodatkowych punktów

w kolejnym nallorze wniosków o najem lokalu komunalnego. §fnioski r:;'ożna składać w ZI{ZL sp. u o.o,

z siedzlbąpny uI. Matejki 57 wPoznaniu (tel. 61 886 9'l803) w terminie do 31 stycznia 2018 roku.

3. Mieszkanie dla seniorów w zasobie PTBS sp. z o.o. z p^ttycpacją Miasta Poznania.

Mieszkańcom Poznania, którzy ukończyli 60, rok życia i mają ustalone pfa\t/,o do emetytufy, emefytury

częściowej lub renty, Miasto Poznań umożliwia za,watcie umo\ł,y najmu lokalu z zasobu Poznańskiego

Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp, ż o.o., ż parqcyp^cjąMiasta Poznania w kosztach budowy. Seniorzy

spełniajacy Ęteria okreŚlone w stosownym zarządzeniu Prezydenta Miasta Poznania wskazywani są przez

Miasto Poznan do za,watcia umowy najmu lokalu. Są oni zobowiązani do zapLaq kaucji i opLacańabieżącego

czyflszlJ. \Wnioski o udzial v/ tym programie można składać do Biura Spraw Lokalowych (N4atejki 50),

w momencie ogłoszenia publicznego naboru. Informacje w tym zakresie zazwrycza1 zarnieszczane są \il'lokalnych

mediach (prasa, telewizja, radlo) otaz na stronach internetowych Miasta (e-poznan, Miejski Informator

Multimedialny).

4. Ptogtamy realizowane pfzez PTBS sp. z o.o.

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o,o. posiada towńeż w swoim zasobie szetoką ofertę

mieszkań pod wynajem w klasycznym systemie TBS oraz pfogram ,,Najem z dojściem do własnoŚci". Wnioski

o udziaŁ v/ pfogfamach oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie intefnetowej Spółki w zakładce

,,Mieszkania w systemie TBS" oraz w Biurze Obsługr I3enta Poznańskiego TBS sp. ż o.o. mieszczącego się przy

ul. I{onfederackrej 4 w Poznaniu (tel. 61 850 83 35/37).

Zachęcarn zatem do zapoznania się z przedstav/ioną powyżej szeroką gamą możLiwości udzielenia pomocy

mieszkaniowej. Jestem głęboko przekonany, że udział v/ pfoponowanych miejskich progtamach pomocy

mieszkaniowe1 w znaczący sposób przyczyni się do popfawy warunków mieszkaniowych Poznaniaków

zamieszkujących na tetenie Rodzinnych O gtodów D ziałkowych.
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