Zgierz, 21 września 2020 r.

Rada Miasta Zgierza
95-100 Zgierz,
Plac Jana Pawła II16

Petycja

w sprawie nabycia przez Miasto Zgierz
byłych mieszkań zakładowych położonych
w Zgierzu przy ul.

Szanowni Państwo!
Zwracamy się do Was jako mieszkańcy Zgierza o pochylenie się nad naszym
problemem. Sprawa mieszkań zakładowych, w których mieszkamy trwa od kiedy to
ówczesne Zakłady ZPB "BORUTA" przekazały nieodpłatnie mieszkania zakładowe
wraz z mieszkańcami prywatnej firmie z Białegostoku. W tej.chwili właścicielem
(kolejnym) jest
a firma
, sprawuje zarząd nad
przedmiotowymi lokalami.
Korespondencja z właścicielem powyższych lokali prowadzona jest przez
Gminę Miasto Zgierz od dnia 26 kwietnia 2019 roku. Do Kancelarii Urzędu Miasta
Zgierza wpłynęło pismo od właściciela lokali usytuowanych przy ul.
informujące, iż jest on gotów do przeniesienia własności lokali na rzecz Gminy Miasto
Zgierz będących w dyspozycji
Z uwagi na to, iż na nabycie lokali mieszkalnych do zasobu Gminy Miasto Zgierz
muszą wyrazić zgodę merytoryczne komisje Rady Miasta Zgierza, oraz wydatek taki
musi być uwzględniony w budżecie miasta, a w następstwie zabezpieczone na ten cel
środkifinansowe,zwracamy się do w/w o rozpatrzenie petycji i podjęcie stosownych
decyzji.
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My, mieszkańcy lokali, o których mowa partycypowaliśmy w kosztach
poniesionych na ich budowę wpłacając do kasy ówczesnych ZPB "Boruta" kwoty na
które zadłużaliśmy się w bankach (odsetki wynosiły 83%), sprzedawaliśmy wszystko
co stanowiło jakąś wartość po to aby uzyskać żądaną kwotę na wpłatę (np. 36 000
000 starych zł).
Przez cały czas od momentu sprzedaży mieszkań przez "Borutę" toczyliśmy
spory w sądach, szukaliśmy pomocy wszędzie: u posłów, senatorów, kolejnych
prezydentów miasta. Teraz jesteście Państwo, jako włodarze miasta, naszą ostatnią
deską ratunku przed bezlitosnymi poczynaniami właściciela z eksmisjami włącznie.
Dzisiaj po dwudziestu kilku latach od zamieszkania jesteśmy emerytami, rencistami,
osobami schorowanymi, które na starość potrzebują spokoju, a nie ciągłego
niepokoju i strachu o iutro. Dwie rodziny iuż dostały wypowiedzenie umowy naimu.
Powodem jest rzekoma konieczność zamieszkania w lokalach dzieci właściciela.
Mamy nadzieję, że Prezydent Miasta i Rada Miasta Zgierza, a także komisje
Rady Miasta Zgierza pozytywnie rozpatrzą naszą petycję i podejmą odpowiednie
kroki, a nam mieszkańcom miasta, którzy uczciwie pracowali na to, by godnie mogli
zestarzeć się i żyć w swoim mieście pozwolą na to wyrażając zgodę na przeniesienie
własności lokali na rzecz Gminy Miasto Zgierz.
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Z poważaniem,

Załączniki: Lista mieszkańców

