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Pan  
Dominik Michalak 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie 

W odpowiedzi na zapytanie Radnego Rady Miejskiej w Mosinie – Pana Dominika Michalaka  

z dnia 27 lipca 2022 r. (przekazane pismem nr BR.0003.672.2022 z dnia 27 lipca 2022r.) Burmistrz 

Gminy Mosina przekazuje wymagane informacje: 

1. Od roku 2013 rejestr wniosków o przydział mieszkania komunalnego - socjalnego 

prowadzi Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Rejestr ten na dzień dzisiejszy posiada 187 

pozycji. 

2. Dane na temat rozpatrzonych wniosków zawarte są w poniższej tabeli. [Dane z tabeli 

w celu ułatwienia dostępności treści w niej zawartych zostały przedstawione w formie 

tekstu]. W roku 2018 złożono 18 wniosków na najem lokali mieszkalnych (z wyłączeniem 

lokali zamiennych i tymczasowych pomieszczeń), w tym 8 na lokal komunalny, w tym 10 

na lokal na zasadach najmu socjalnego (zwany dalej socjalny), 1 wykreślono z listy 

z  przyczyn: nie spełnia warunków, otrzymał mieszkanie, zrezygnował – stan osób 

oczekujących na koniec roku: 42 (w tym 8 socjalnych). W roku 2019 złożono 27 wniosków 

na najem lokali mieszkalnych (z wyłączeniem lokali zamiennych i tymczasowych 

pomieszczeń), w tym 27 na lokal komunalny, w tym 0 na lokal na zasadach najmu 

socjalnego (zwany dalej socjalny), 4 (w tym 2 socjalne z lat wcześniejszych) wykreślono 

z  listy z przyczyn: nie spełnia warunków, otrzymał mieszkanie, zrezygnował – stan osób 

oczekujących na koniec roku: 69 (w tym 8 socjalnych). W roku 2020 złożono 18 wniosków 

na najem lokali mieszkalnych (z wyłączeniem lokali zamiennych i tymczasowych 

pomieszczeń), w tym 13 na lokal komunalny, w tym 5 na lokal na zasadach najmu 

socjalnego (zwany dalej socjalny), 10 wykreślono z listy z przyczyn: nie spełnia warunków, 

otrzymał mieszkanie, zrezygnował – stan osób oczekujących na koniec roku: 86 (w tym 13 

socjalnych). W roku 2021 złożono 19 wniosków na najem lokali mieszkalnych 

(z  wyłączeniem lokali zamiennych i tymczasowych pomieszczeń), w tym 2 na lokal 

komunalny, w tym 17 na lokal na zasadach najmu socjalnego (zwany dalej socjalny), 

9  (w  tym 7 socjalnych) wykreślono z listy z przyczyn: nie spełnia warunków, otrzymał 

mieszkanie, zrezygnował – stan osób oczekujących na koniec roku: 105 (w tym 17 

socjalnych). W roku 2022 złożono 7 wniosków na najem lokali mieszkalnych 

(z  wyłączeniem lokali zamiennych i tymczasowych pomieszczeń), w tym 7 na lokal 

komunalny, w tym 0 na lokal na zasadach najmu socjalnego (zwany dalej socjalny), 

5  wykreślono z listy z przyczyn: nie spełnia warunków, otrzymał mieszkanie, zrezygnował 

– stan osób oczekujących na 30.09.2022 r.: 107 (w tym 17 socjalnych). 



3. ZUK po zarejestrowaniu wniosku informuje mieszkańca o umieszczeniu wniosku na liście 

osób oczekujących, prosi o uzupełnienie brakujących informacji, jeżeli pierwotny wniosek 

tego wymaga, lub informuje o przyczynach braku możliwości umieszczenia wniosku 

na liście osób oczekujących. Dalsza korespondencja z mieszkańcem jest prowadzona tylko  

w przypadku zakwalifikowania jego wniosku do aktualizacji danych w celu złożenia 

propozycji lokalu zgodnie z listą przydziałów Komisji Mieszkaniowej. Procedura jest 

uregulowana w Rozdziale VI paragraf 10 Uchwały Nr XX/143/19 Rady Miejskiej  

w Mosinie z dnia 12 grudnia 2019 r. Przedmiotowa Uchwała nie przewiduje bieżącego 

informowania wnioskodawcy w sprawie, w której nie zaszła żadna zmiana. 

4. W latach 2018-2022 pozyskano 3 lokale w formie partycypacji w TBS.  

Z poważaniem 

Z up. Burmistrza Adam Ejchorst Zastępca Burmistrza 
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