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OdpowiadajCjc na ztozony wniosek 0 przeprowadzenie konsultacji
! spotecznych w przedmiocie polityki mieszkaniowej Miasta todzi w zakresie stanu 
\ ..,. , 

technicznego mieszkaniowego zasobu Miasta todzi oraz wyposazenia lokali 
komunalnych w niezb~dne media i instalacje, uprzejmie informuj~. 

Tytutem wst~pu, nalezy zauwaiyc, ze przyj~ty w zatCjczniku do uchwaty 
Nr XXIV/S71/16 Rady Miejskiej w todzi z dnia 31utego 2016 r. zmieniajqcej 
uchwalt; w sprawie przyjt;cia Polityki Miasta todzi dotyczqcej gminnego zasobu 
mieszkaniowego 2020+ dokument pn. Polityka Miasta todzi dotyczCjca gminnego 
zasobu mieszkaniowego 2020+, definiuje wybrane grupy problemow w obszarze 
mieszkalnictwa w todzi, w oparciu m. in. 0 analiz~ materiatow statystycznych 
i diagnoz~ stanu zasobu. Jako podstawowy, zdefiniowany zostat problem ztego 
stanu technicznego gminnego zasobu mieszkaniowego i jego niskiej jakosci. 
Co jednak istotne, okreslono dziatania porzCjdkujqco-systemowe, ktorych 
realizacja wptynie na popraw~ warunkow mieszkaniowych todzian. 

Dokument ten zawiera, w stosunku do Polityki mieszkaniowej przyj~tej 

przez Rad~ MiejskCj w todzi w czerwcu 2012 r., zmiany wynikajqce z przemian 
jakie zachodzHy w Miescie w okresie 2012-2016 w sferze mieszkalnictwa, 
jak i pozostatej infrastruktury. Przyj~to w nim, ze dziatania remontowo
modernizacyjne b~dCj skoncentrowane w pierwszej kolejnosci na obszarze 
srodmiescia, z uwagi na zty stan techniczny obiektow usytuowanych w tym 
rejonie. 

Dziatania Miasta w zakresie rewitalizacji poprzedzone zostaty wyznaczeniem 
obszaru zdegradowanego (Uchwata Nr XXV/S89/16 Rady Miejskiej w todzi z dnia 
10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewita/izacji miasta todzi). 
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Zauwaiyc naleiy, ie procesy remontowe (nie tylko w zakresie remont6w kapitalnych budynk6w, 
ale r6wniei ich otoczenia oraz niezblidnej infrastruktury) zostaty jui rozpoczlite na obszarach 
obj~tych Projektami 1-8 Rewitalizacji Obszarowej Centrum todzi, jako priorytetowych 
z 20 projekt6w przewidzianych do realizacjL Efektem rozpocz~tych inwestycji b~dzie remont 
i modernizacja blisko 100 budynkow. 

Wsr6d jui realizowanych dziatan Sq r6wniei te majqce na celu dostosowanie instalacji 
cieplnych w zasobie komunalnym do wymog6w niskoemisyjnosci, wynikajqcych z podjlitej przez 
Sejmik Wojwodztwa t6dzkiego Uchwaty Nr XLiV/548/17 z dnia 24 paidziernika 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia na obszarze wojew6dztwa lodzkiego ograniczen w zakresie eksploatacji instalacji, 
w kt6rych nast~puje spalanie pa/iw. Miasto uruchomHo w 2017 r. program dotacji na wymiane: 
ir6det ogrzewania. W roku 2017 rozdysponowano 1473000 zt, podpisujqc 179 um6w 
z beneficjentami dotacji, co przyczynito si~ do likwidacji 619 palenisk na paliwo state. W roku 2018 
podpisano 592 umowy na tqcznq kwot~ 4848000 zt, z deklaracjq likwidacji 1742 palenisk. 
W przysztym roku na przetomie lutego/marca planowane jest uruchomienie kolejnej edycji 
programu - wst~pnie zaktadana jest kwota dotacji w wysokosci 5 min zt. 

Naleiy zauwaiyc, ie 11Polityka Miasta todzi dotyczqca gminnego zasobu mieszkaniowego 
2020+" zostata przyjEita przez RadEi Miejskq w todzi w 2012 r., a wi~c stwierdzenie " ..dynamika 
dekapitalizacji budynk6w mieszkalnych jest wiEiksza nii efektywnosc prowadzonych dotychczas 
dziatan remontowych" odnosHo siEi do stanu zasobu z tamtego okresu, czyli sprzed trwajqcego 
do dzis programu Miasto Kamienic, w kt6rym wyremontowano ok. 160 budynk6w oraz przed 
rozpoczEitymi jui dziataniami w ,zakresie Projekt6w 1-8 Rewitalizacji Obszarowej Centrum todzi. 
Wszystkie powyisze dziatania bez wqtpienia wptywajq na popraw~ jakosci gminnego zasobu 
mieszkaniowego. 

Przedstawiajqc powyisze, wyraiam gotowosc zapoznania si~ z Panstwa propozycjami 
i opiniami w zakresie poruszanych we wniosku temat6w, nie znajduj~ jednak w chwili obecnej 
uzasadnienia, aby nastqpito to w formie przeprowadzenia konsultacji spotecznych. .. 

/'-"z", //.,~.~.-t<-e.p,.c.... .. 

Krzysztof PI~TKOWSKI 

/)/r~yytbt::v/,'-Z-,---" 

/ , WiCepr~ent Miasta 


