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 � Skąd trafiają ludzie do lokali 
socjalnych w jaworznie?

- Należy na samym wstępie 
zaznaczyć, że Miejski Zarząd 
Nieruchomości Komunalnych 
nie ma nic wspólnego z przy-
dzielaniem mieszkań socjalnych 
lokatorom. My administrujemy 
gminnym zasobem mieszkanio-
wym, ale nie mamy wpływu 
na to, kto w nim zamieszkuje. 
Kwestią przydziałów zajmuje się 
Wydział Gospodarki Komunal-
nej Urzędu Miejskiego pod kon-
trolą Społecznej Komisji Miesz-
kaniowej powołanej Uchwałą 
Rady Miejskiej.

Mieszkańcy lokali socjal-
nych rekrutują się z dwóch grup. 
Pierwsza to ludzie, którzy złoży-
li wniosek o przydział mieszka-
nia komunalnego, lecz Komisja 
Mieszkaniowa stwierdziła, że ich 
dochody są zbyt niskie, by stać 
ich było na utrzymanie w miesz-
kaniu komunalnym. Proponuje 
się im wówczas mieszkanie so-
cjalne, które jest znacznie tańsze.

Druga grupa to osoby, któ-
re nie płaciły za mieszkanie 
u innego zarządcy, na przykład 
w spółdzielni i na skutek egze-
kucji komorniczej po prawo-
mocnym wyroku sądu zostały 
eksmitowane. Gmina ma wów-
czas według przepisów prawa 
dwa wyjścia – przydzielić eks-
mitowanemu lokal socjalny albo 
płacić odszkodowanie i bieżące 
koszty zamieszkiwania lokato-
ra jego dotychczasowemu za-
rządcy. Trzeba zaznaczyć, że 
spółdzielnie mieszkaniowe nie 
kierują się odruchami serca lub 
dobrą wolą. Jeżeli lokator nie 
płaci czynszu przez trzy mie-
siące, automatycznie wszczyna 
się wobec niego postępowanie 
egzekucyjne i w konsekwencji 
eksmisyjne. Niezależnie od sta-
tusu majątkowego lokatora, czy 
jego sytuacji życiowej.

 � Ludzie, którzy nie płacili swych 
rachunków w spółdzielniach tra-
fiają do mieszkań socjalnych i... 
tutaj płacą?

- Nie chcę generalizować, ale 
niech Panu wystarczy informa-
cja, że mamy pod swą pieczą 
budynek z mieszkańcami za-
dłużonymi na 2 mln 300 tys. zł. 
„Lokatorzy – rekordziści” mają 
grubo ponad 100 tys. zł długu 
wobec gminy, co oznacza, że 
praktycznie odkąd zamieszka-
li w mieszkaniu socjalnym nie 
zapłacili ani raz swych bieżą-
cych rachunków. Nie mówię 
tutaj wyłącznie o czynszu, ale 
również na przykład o opłatach 
za zużytą wodę i ścieki.

 � czy te czynsze są faktycznie 
wysokie?

- Czynsz w lokalach socjal-
nych wynosi 1,50 zł za metr 
kwadratowy i jest to stawka 
ustalona w oparciu o długoter-
minową strategię mieszkalnic-
twa przez Radę Miejską. Jeżeli 
ktoś narzeka na wysokie opła-
ty, może to wynikać z kosztów 
mediów. Ale pracownicy MZNK 
nie są w stanie pilnować miesz-
kańców 24 godziny na dobę, by 
na przykład zakręcali wodę we 
wspólnych łazienkach. Każdy 
powinien odpowiadać za sie-
bie, wiedząc, że funkcjonuje 
w pewnej mikro-wspólnocie 
z sąsiadami.

W jednym z budynków so-
cjalnych zainstalowaliśmy in-
dywidualne wodomierze, a po 
niespełna dwóch miesiącach 
okazało się, że połowa z nich 
zniknęła lub została nawierco-
na. Co gorsza zdarzają się inne 
przypadki wandalizmu, jak 
choćby notoryczne niszczenie 
ceramiki sanitarnej lub wyry-
wanie kranów. My oczywiście 
wysyłamy w takie miejsca ekipy, 
które funkcjonują niemalże jak 
pogotowie remontowe, ale mu-
simy wiedzieć, że do takich in-
cydentów doszło. Jeżeli nikt nie 
zadzwoni z interwencją, skąd 
mamy się dowiedzieć, że woda 
bezustannie leje się z urwanego 
w sobotę lub niedzielę kranu? 
Przecież nie możemy dyżuro-
wać w blokach non stop. Ad-
ministrujemy kilkoma tysiącami 
lokali, należącymi do zasobów 
gminy – nie możemy być wszę-
dzie. Poza tym uważam, że od 
każdego dorosłego człowieka 
powinniśmy oczekiwać choć-
by odrobiny odpowiedzialności.

 � innymi słowy opłaty, na któ-
re skarżą się mieszkańcy „socja-
li” wynikają z kosztów mediów?

- Oczywiście. Spora grupa 
w ogóle ich nie uiszcza. I jak 
Pan myśli – kto za to płaci? Pła-
ci MZNK z pieniędzy otrzyma-
nych na ten cel z budżetu gmi-
ny, a zatem pośrednio wszyscy 
mieszkańcy miasta.

 � przyzna pan jednak, że wspól-
ne łazienki i generalnie standard 
budynków socjalnych nie są zbyt 
zachęcające.

- Otrzymaliśmy te budyn-
ki wraz z całym „dobrodziej-
stwem inwentarza”. Prowadzi-
my w nich prace remontowe 
i konserwacyjne, bo nie może-
my dopuścić do ich zniszczenia. 
Niestety okazuje się, że te bloki 
nie są konstrukcyjnie przystoso-
wane do wydzielenia w miesz-

kaniach indywidualnych łazie-
nek. Tego typu bloków gmina 
już od lat nie buduje, ponieważ 
nie ma sensu mnożyć zasobów 
o niskim standardzie.

Warto zauważyć, że w bu-
dynkach socjalnych zdarzają się 
całe piętra, gdzie mieszkańcy 
dbają o stan techniczny i czy-
stość łazienek. Mieszkają tam 
rodziny, które płacą regularnie 
swe rachunki i starają się o prze-
niesienie do mieszkań komunal-
nych. Nie ma bowiem reguły, że 
jeżeli ktoś trafi do „socjalu”, to 
pozbawiony zostaje możliwości 
wyrwania się z niego. W życiu 
przytrafiają się różne nieprze-
widywalne zdarzenia - wystar-
cza śmierć jedynego żywicie-
la rodziny lub ciężka choroba 
i cała rodzina trafia do lokalu 
socjalnego, bo nie ma środków 
na utrzymanie i zalega z płatno-
ściami w miejscu, gdzie dotąd 

mieszkała. Ale po pewnym cza-
sie udaje się z powrotem „wyjść 
na prostą” i opuścić „socjal” - to 
kwestia determinacji.

Gmina proponuje najemcom 
programy oddłużeniowe, po-
zwalające wyrwać się ze spira-
li zadłużenia. Nasza jednostka 
z kolei daje możliwość odpraco-
wania czynszu lokatorom, któ-
rzy mają problemy z bieżący-
mi płatnościami. Ze smutkiem 
muszę stwierdzić, że niewiele 
osób chce z tych możliwości 
skorzystać.

 � przeważa mroczna strona „so-
cjali” z policją interweniującą 
w budynkach co drugi dzień?

- Niestety bywa i tak. MZNK 
administruje zasobami lokalo-
wymi gminy, a zatem remontuje 
nie tylko części wspólne budyn-
ków i elementy konstrukcyjno-
instalacyjne, ale również same 
mieszkania. Na przygotowanie 

mieszkania do ponownego zasie-
dlenia jesteśmy niejednokrotnie 
zmuszeni wydawać kwoty prze-
kraczające 20 tys. zł. Zdarzały 
się sytuacje, gdy zatrudnione 
u nas osoby sprzątające katego-
rycznie odmawiały wejścia do 
opuszczonego lokalu, co więcej 
- wejścia odmawiali pracownicy 
firmy zajmującej się profesjo-
nalnie dezynfekcją skażeń. Wi-
działem już lokale pozbawione 
nawet podłogi, ponieważ były 
lokator spalił ją w piecu.

 � objaw skrajnej desperacji, czy 
raczej absolutnej abnegacji?

- Nie czuję się powołany, by 
to ocenić. Przyznam natomiast, 
że obserwuję wciąż sytuacje, 
które mrożą mi krew w żyłach 
i każą zastanawiać się nad bra-
kiem wyobraźni i egoizmem 
ludzi. W budynkach socjal-
nych widujemy próby wpięcia 
przenośnych pieców do kana-
łów wentylacyjnych, co niesie 
groźbę zaczadzenia dla miesz-
kańców lokali przyległych do 
pionu wentylacyjnego. Odkry-
wamy nielegalne butle gazowe, 
użytkowane w pomieszczeniach 
z uszczelnionymi kratkami wen-
tylacyjnymi – w razie wybuchu 
gazu, znaczna część budynku zo-
stanie zniszczona. Odnajdujemy 
samowolne próby ingerowania 
w instalacje wodno-kanalizacyj-
ne i instalacje elektryczne, gdzie 
rodzi się ryzyko porażenia lub 
zwarcia elektrycznego. Wszelkie 
tego rodzaju praktyki zwalcza-
my i będziemy nadal zwalczać. 
Nie dlatego, żeby uprzykrzać ży-
cie lokatorom, lecz by ich chro-
nić. Pamięta Pan pożar sprzed 
czterech lat w bloku socjalnym 
w Kamieniu Pomorskim? Zginę-
ły wówczas 23 osoby. Nie mam 
zamiaru dopuścić do podobnej 
tragedii w Jaworznie.

 � czy lokal socjalny przyznawany 
jest „na zawsze”?

Już uchwałodawca przewi-
dział, że umowy najmu na lokale 
socjalne zawierane są na okres 
nie przekraczający trzech lat. Po 

tym okresie umowa najmu może 
zostać przedłużona, po speł-
nieniu określonych w Uchwa-
le Rady Miejskiej warunków. 
W przypadku nie spełnienia 
warunków z uchwały lokal so-
cjalny należy zdać. Samowolne 
zajmowanie lokalu wiąże się ze 
skierowaniem sprawy na drogę 
postępowania sądowego, które 
rozstrzyga czy osobom zamiesz-
kującym ten lokal należy się pra-
wo do innego lokalu. Zdarzają 
się przypadki, że Sąd w swoim 
wyroku nie przyznaje prawa 
do jakiegokolwiek lokalu z za-
sobu gminy.

 � a czy nie jest tak, że gromadząc 
ludzi „z problemami” w blokach 
w całości socjalnych sprzyjamy 
pogłębianiu patologii? powsta-
ją w ten sposób swoiste „getta”.

- Rzeczywiście taka sytuacja 
nie jest zbyt fortunna. Z psy-
chologicznego i społecznego 
punktu widzenia lepiej by było, 
gdyby rodziny z przydziałem 
do lokalu socjalnego mieszka-
ły w bardziej cywilizowanych 
warunkach bez patologiczne-
go sąsiedztwa. Sprawa jest jed-
nak dosyć złożona. Po pierw-
sze – aby przenieść wszystkie 
rodziny zamieszkujące bloki 
socjalne, gmina musiałaby dys-
ponować przynajmniej 150 wol-
nymi mieszkaniami komunalny-
mi. A przecież na przydział do 
mieszkań komunalnych ocze-
kują obecnie głównie młode 
małżeństwa na początku swej 
drogi życiowej. Odbyłoby się to 
zatem ich kosztem. Po drugie – 
większość najemców lokali so-
cjalnych trafiła do nich na sku-
tek eksmisji właśnie z mieszkań 
spółdzielczych lub komunal-
nych. Okazuje się, że nawet za-
mieszkując mieszkania socjalne, 
nadal nie uiszczają z tego tytułu 
żadnych opłat, zwiększając po-
ziom swego zadłużenia. Powta-
rzam jednak – istnieją sposoby 
wyrwania się z „socjalu”. Wy-
starczy znaleźć w sobie energię 
i wolę, by z nich skorzystać.

„Socjal” 
- stąd można  
wyjść

EXTRA rozmowa

Dlaczego zarządzanie lokalami 
socjalnymi jest zadaniem trudnym 
i niewdzięcznym? Czy można wyrwać 
się z „socjalu”? Z Tomaszem Jewułą 
– dyrektorem Miejskiego Zarządu 
Nieruchomości Komunalnych, 
rozmawia Tomasz Pstrucha.

koNtrakty soCjalNe
rodziny, które zdecydują się na współpracę i wywiążą się z za-
wartej umowy mogą liczyć na trzy formy pomocy:
• możliwość umorzenia 100 proc. odsetek i 50 proc. długu podsta-

wowego, jeśli opłaty będą wnoszone regularnie przez 24 miesią-
ce oraz uregulowane zostanie przynajmniej 10 proc. zaległości. 
Umorzenie nastąpi po upływie 24 miesięcy,

• umorzenie 100 proc. odsetek i 20 proc. długu. Warunkiem jest 
przeniesienie się do lokalu o niższym standardzie w ramach za-
miany z dotychczasowym kontrahentem oraz wnoszenie opłat 
za lokal o niższym standardzie przez okres 12 miesięcy,

• umorzenie 100 proc. odsetek osobom, które przez 12 miesięcy 
regularnie będą opłacać czynsz bieżący. Umorzenie nastąpi po 
spłacie zadłużenia podstawowego.

Dodatkowo podczas realizowania kontraktu socjalnego następuje 
odstąpienie lub zawieszenie egzekucji komorniczej z tytułu zale-
głości czynszowych.

od początku funkcjonowania programu:
• zawarto 276 kontraktów socjalnych,
• 112 rodzin pozytywnie zakończyło program,
• 108 rodzin nie zrealizowało programu,
• 56 rodzin realizuje program.

realizacja kontraktu w budynkach socjalnych:
liczba rodzin które:

adres Zakończyły  
program

Realizują 
program

Zerwały 
program

Sulińskiego 43 3 6 1
azot 1 6 - 2
północna 9c 6 7 5
drzewianki 2 1 - -

Oprócz tego mieszkańcy mają jeszcze możliwość odpracowania 
długów, ubiegania się o zmianę statusu mieszkania oraz o doda-
tek mieszkaniowy.




