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Wnosimy 0 przeprowadzenie konsultacji w przedmiociE! poHtyki mieszkaniowej Miasta todzi. 

ad poprzednich konsultacji min~to 6 lat (konsultClcje spoteczne Zatozen do Polityki 
Mieszkaniowej todzi 2020+ odbyty si~ wiosnq 2012r.). Politykd mieszkaniowa prowadzona przez 
GminEi w latach 2011 - 2015 okazata si~ nieskuteczna i bt~dna, na co wskazuje miEidzy innymi 
"Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem todzi na lata 2016 - 2020" (str. 
16/17): "obecnie dokonana analiza stanu technicznego zasobu [mieszkaniowego] pozwala 
stwierdzic, ie dynamika dekapita/izacji 7C1sobu. po£teplJic • .:.swbciej. niz uzyskane efekty z 
.PIo~adzonych dziatan remontowych." .. 

Pojawily si~ tez catkowicie nowe okolicznosci, w postad tzw. uchwaty antysmagowej, kt6ra 
naktada obowiqzki 'IV zakresie wymiany zr6det ciepta(Uchwata NR XlIV!S48!17 Sejmiku 
Wojew6dztwa t6dzkiego z 24 pazdziernika 2017r. w sprawie wprowadzenia na obSZ8rZ'2! 
wojew6dztwa todzkiego ograniczen w zakresi.e eksploatacji instalacji, w kt6rych nastEipuje spalanie 
paliw). Gmina t6dz b~dzie miec trudnosci z dostosowaniem swoich lokali do wymog6w uchwaflj w 
wyznaczonych terminach (tj; do 1 stycznia 2023r. dla !okali wyposazot"lych w kotty CO'i CWU i do 1 
stycznia 2022r. dla lokali ogrzewanych piecami i kominkami). Miastd nie przedstawHo w tyrn 

zakresie zadnych re<llnych plan6w organizacyjnych ani fiqi,nsowych. A wedtug szacunk6w 
podawanych ~rzez ur2~dnil<6w UMt, w todzi pom~tato okoto ]:7.0 - 150 tvsiE1CY ptlip.nisk starego 
typu. Srak wyobwini,-zanlechania i zaniedbi:liiiCl \tvlaaz samornldoVvych w zakresie dosto50vvan do 
uchwaty antysmogowej, jest wyraznie widoczny na tIc dziat3{1 prowadzonvch w innych rniastach. 
Wtadze KraKOWJ,zmierzaj"c do wyeliminow<mia niskicj emis,i!, r:;d !at wyd<1tkujq nn wyrn;an~ zr6del 
ciepta w lokalach mieszkalnych po kilkadziesi'lt milien6w ztO'>:'i"i) rocznie. Wtadze l\;ltowic planuj'l 
do 2030r. wydac na walk~ z niskq emisjq 565 min zt., Z czego 291 min zt. na wymiam: przestarzatych 
zr6det ciepfa w budynkach komunalnych, a okofo 235 min zt. na dofinansowanie wymiany w 
mieszkaniach i domach nalezqcych do katowiczan. 

Wedtug informacji pozyskanych z ZLM 5 grudnia 2016r., w todzi jest 2.204 "dom6w 
wielorodzinnych, nalei'lcych do Gminy t6dz, ogrwwanych za pomOCq piec6w w~glowych" (w tyrn 
wiele kamienic). W ramach rewitaliz3cji wst~H1ie wyrcmOnhYN.llwch i podtqczonych do sieci CO 

okato Ill) kamieni.c. Widac zatem, t~ r<2witall:!.Clcja rfi(l' t'O?:wi<jie problemu warunkO'A' 
mieszkanlowych i wyposaienia lokali kom~h}~'nvch '.": i)>)d.i.-:a tY!),l CO i CWU.. . . . . 
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Temat ztych warunk6w mieszkaniowych cz~sto gosd na tamach t6dzkiej prasy i jest 
przedmiotem licznych skarg zgtaszanych przez mle:£zkalk6w. rodzianie skarz<l si~ mir:dz'{ innymi na 
brak lub zfe wykonanie remont6w, zaniedbane cz~sci wsp61ne budynk6w, brak CO i CWU, cieknqce 
dachy, wilgotne zagrzybione mury. 

W zwiqzku z powyiszym, zwracamy si~ z wnioskiem 0 przeprowadzenie konsultacji 0 

zasi~gu og61nomiejskim, kt6rych celem b~dzie wysfuchanh~ oplnii fodzian na temat polityki 
mieszkaniowej Miasta todzi, oczekiwar'i mieszkmlcow mia:;ta pod kqtam bezpieczenstwa, 
dost~pno$ci urz<ldzer'i sanitarnych, komfortu uiytkowania )ni'~5zkan kOl11unalnych, estetyki i 
wyposaieni3 w niezbGdne media j instalacje, zebrani(: pomys{,~"v ;::0 do rozv'li<jzan funb.:jona!nych i 
organizacyjnych -- na potrzeby rewizji tej polityki. 

Ze wzgl~du na ograniczony okres, kt6ry pozcstat do mOl11entu wejscia \III iycie ograniczen 
zapisanych w ww. uchwale. i ogrom zadar'i stojqcych przed miastem .- apelujemy 0 pilny termin 
przeprowadzenia konsultacji - w ciqgu miesiqca od ztoienia ww. wniosku. 

Proponowane formy przeprowadzenia konsulcacji: 
1. 	 przeprowadzenie otwartego spotkania z mi~$zkancaml miasta todzi z rnoiliwosciq sktadania 

pr:opozycji i opinii do protokotu, ' ..' 
2. 	 zebranie propozycji i, opinii na pi~mie, w 1ViTI na forrntllarzach konsultacyjr.ych i drogq 

elektrdniczni:t.· . "', . 
3. 	 Wystuchanie publiczne, pozwalajqce wypowiedziec si~ z3int(~re!:.owanym org;:mizac:jon1, 

ekspertom i przedstawicielom f6dzkich uczelni wViszych, 
4. 	 Przeprowadzenie konsultacji naleiy poprzedzic szerok<jakcjCj informacyjnq, zach~caj<lc<! 

mieszkanc6w do aktywnego udziatu w procesie podejmowania decyzji przez wfadze 
samorzqdowe w przedmiocie polityki mieszkaniowej - rni~dzy innymi w postaci informacji 
w srodkach komunikacji zbiorowej oraz informacji umieszczanych przez administrator6w 
ZlM, w cz~sciach wsp61nych budynk6w mip.s2ka:nych. 

Osoby uprawnione do reprezentowania wnioskcdawc6w: 

2. 41d;I:=:::::.:~StowarZYSZenie "Bratnia POnlOC", ~JJ-520 t6dz, ul. Gd(ll!l~ka 76, 
3. 	J 150iejski IIt6di Jest Nasza", INSPHO, 91-,~08 t6dz, ul. Pomorska 40. 

zalqczniki - lista os6b popierajqcych wniosek 
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