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W SPRAWIE INFORMACJI NT REALIZACJI PROGRAMU „MIESZK ANIE PLUS”

                                                                                       PAN MATEUSZ MORAWIECKI
                                                                                       PREZES RADY MINISTRÓW
                                                                                       KOORDYNATOR PROGRAMU 
                                                                                       „MIESZKANIE PLUS”

W związku z  niepokojącymi doniesieniami prasowymi o licznych zmianach w programie 
„Mieszkanie Plus” Rada Miejska w Radomiu zwraca się z prośbą o wyjaśnienie aktualnych założeń 
tego programu i o udzielenie odpowiedzi na kilka nurtujących nas pytań.  
              

Rada Miejska w Radomiu na sesji w dniu 23 marca 2018 r. przyjęła uchwałę Nr 634/2018 w
sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Radomia do spółki pod nazwą MDR 
Radom Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie i na przekazanie przez Gminę Miasta Radomia aportem 
działki przy ulicy Tytoniowej w Radomiu o powierzchni 8617 m kw. pod budownictwo 
mieszkaniowe – program Mieszkanie Plus. 

My, radni Rady Miejskiej w Radomiu chcemy mieć pełną informację, czy powyższa  
nieruchomość spełni swoje przeznaczenie.
             Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że problemy mieszkaniowe polskich rodzin są ogromne. 
 Mieszkania w programie miały być rządowe i tanie w utrzymaniu, mieć gwarancję wysokości 
czynszu i miała istnieć możliwość pozyskania ich na własność. 

Prosimy o następujące informacje:
1. Jaka będzie cena za m kw. mieszkania w ramach ww. programu?;
2. Cy będzie istniała możliwość wykupu mieszkań przy regularnym płaceniu czynszu po 30 latach?;
3. Na jaki czas będą zawierane umowy z najemcami?;
4. Czy po upływie tego czasu najemca będzie musiał opuścić lokal lub zawrzeć nową umowę, ale 
na zasadach obowiązujących na lokalnym rynku mieszkaniowym?;
5. Czy zmieniono pierwotne zasady na propozycję dopłaty do najmu?;
6. Jeżeli tak, to jakie będą kryteria do pozyskania dopłaty do czynszu?
7. Czy czynsz ustalony zostanie według stawek rynkowych czy preferencyjnych?

         Naszym celem  jest upewnienie się, czy rządowy program budowy nieruchomości na 
wynajem rzeczywiście  jest skierowany przede wszystkim do osób, których nie stać na zakup 
własnego mieszkania i czy w sposób szczególny  poprawi sytuację młodych polskich rodzin, dla 
których uzyskanie mieszkania o odpowiednim standardzie będzie stanowiło podstawę do podjęcia 
decyzji o posiadaniu m.in. większej liczby dzieci.
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