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Przedstawiona przez magistrat propozycja za-
kłada wprowadzenie takiego systemu przyznawa-
nia mieszkań komunalnych, by otrzymywali je
i mieszkali w nich ci, którzy faktycznie potrzebu-
ją wsparcia.

Proponujemy, by najemcy, których dochody
przekroczą określony, wysoki (i zróżnicowany
w skali kraju) próg, a co za tym idzie, stać ich bę-
dzie na wykupienie mieszkania lub zaciągnięcie
kredytu na nowe, zwalniali mieszkania komunal-
ne, udostępniając je uboższym i potrzebującym
obywatelom.

Jestem przeciwnikiem myślenia, że Polacy oszu-
kują i lokatorzy zagrożeni utratą mieszkania będą
„kombinować”, np. wykazując fałszywe dane
w zeznaniach podatkowych. Nie ma powodu by
przyjmować takie negatywne założenie. Magi-
strat zaproponował pewne rozwiązanie, które
mogłoby okazać się skuteczne, reszta leży w rę-
kach posłów i senatorów.

Wprowadzenie nowych zasad zwolniłoby kilka
procent spośród 50 tys. mieszkań komunalnych
w mieście. Czynsze w tych lokalach dotowane są
z pieniędzy podatników. W obecnym systemie do-
chodzi do sytuacji, w której z dotacji korzystają
osoby, pomocy absolutnie nie potrzebujące.

Idea wydaje mi się ze wszech miar słuszna. Ale
mam szereg wątpliwości, jak mogłoby to wyglą-
dać w praktyce.

Po pierwsze, przynajmniej w tej chwili, ten
pomysł wydaje się mało realny. Chociażby z te-
go względu, że ustawa o ochronie praw lokato-
ra zdecydowanie stoi na straży praw lokato-
rów.

Po drugie, w obecnej sytuacji prawnej takich
osób nie da się wyeksmitować. Obowiązujące
przepisy eksmisyjne nie przewidują możliwości
eksmisji na bruk. Czyli eksmitować można tyl-
ko do innych, także gminnych lokali. Innymi
słowy to w żaden sposób nie rozwiązuje proble-
mu.

Po trzecie, nie wydaje mi się, by można było
wprowadzić przepis nakazujący komuś kupienie
mieszkania. A poza tym wykup przez bogatych
lokatorów lokali gminnych, tak jak to jest obecnie
praktykowane, czyli z bonifikatą, jest mało sen-
sowny. Nie potrafiłbym tego uzasadnić w żaden
logiczny sposób.

Jedynym pomysłem jak mi się w tej chwili nasu-
wa, to ten, by po przekroczeniu ściśle określone-
go progu dochodów najemca płacił za mieszkanie
komunalne stawki rynkowe.

Problem zbyt wysokich dochodów wśród na-
jemców mieszkań komunalnych dotyczy nie-
znacznej grupy społeczeństwa. Nie sądzę, aby
wskazana propozycja pozwoliła na odzyskanie
znaczącej ilości lokali komunalnych.

Myślę, że więcej osób uzyskałoby prawo własno-
ściowe lokalu mieszkalnego, skutkując większymi
dochodami gminy. Pomysł ten jest wątpliwy
z jeszcze innego punktu widzenia. Wielu najem-
ców lokali komunalnych zainwestowało w popra-
wę stanu technicznego duże środki własne, wy-
kraczając znacznie poza obowiązek utrzymanie
lokalu w należytym stanie technicznym. Rozwią-
zanie umowy najmu w tym przypadku, zakładając
stosowne zmiany w ustawie o najmie lokali, było-
by w tej sytuacji krzywdzące dla najemców.

Sądzę, że nie ma możliwości zabezpieczenia się
przed próbami „obejścia” jakichkolwiek progów
dochodowych. W Gminie Miejskiej Kwidzyn
przed dokonaniem wskazania lokalu komunalne-
go posiłkujemy się informacją pochodzącą z wy-
wiadu środowiskowego przeprowadzonego przez
pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej. Pozwala to skierować pomoc
do osób znajdujących się w trudnych warunkach
mieszkaniowych.
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Usta wa o bez pie czeń stwie im prez ma so wych
mia ła za za da nie opa no wać chu li gań skie wy bry ki
na sta dio nach pił kar skich. Or ga ni za cja po zo sta -
łych im prez mia ła być ła twiej sza. Czy tak jest w
isto cie? 

Trud no jed no znacz nie od po wie dzieć na to py -
ta nie. Zde cy do wa nie mą drzej si bę dzie my po za -
koń cze niu im pre zy. Oczy wi ście naj wię cej wąt -
pli wo ści bu dzi kwe stia za ka zu sprze da ży i wno -
sze nia na te ren im pre zy pi wa. Chciał bym za zna -
czyć, że do tej po ry pi wo by ło sprze da wa ne w ra -
mach ob słu gi ga stro no micz nej i ni ko mu to nie
prze szka dza ło. Wręcz prze ciw nie, na im pre zach
po ja wia ły się całe ro dzin y, a al ko hol był pi ty w
spo sób cy wi li zo wa ny na ła wecz kach przy ogród -
kach z pa ra so la mi.

Nie dzia ło się też nic groź ne go, czy nie bez piecz -
ne go, a we dług da nych po li cji na jed nej z im prez

z cy klu Dni Ka pu sty uczest ni czy ło pra wie 10 tys.
lu dzi. 

Nie boi się Pan, że za kaz bę dzie ob cho dzo ny?
W ogó le nie sły sza łem, że by gdzieś na świe cie

te go ty pu za ka zy da ły po zy tyw ny efekt. Wszy scy
chy ba zna my przy kład Sta nów Zjed no czo nych,
gdzie pro hi bi cja do pro wa dzi ła do po wsta nia
ogrom nej sza rej stre fy i do roz wo ju prze stęp czo -
ści. W An glii moż na się prze cież na pić pi wa na -
wet na sta dio nie pił kar skim, a chu li gań stwo zo -
sta ło tam wy ple nio ne.

Wra ca jąc do od po wie dzi na py ta nie my ślę, że mo -
gą się zda rzyć pró by wnie sie nia al ko ho lu na im pre -
zę. Co gor sza mo że na wet nie pi wa, ale mniej szych
ga ba ry to wo, za to moc niej szych al ko ho li, któ re bę -
dą pi te gdzieś po kry jo mu. Za kaz mo że dać efekt
prze ciw ny do za mie rzo ne go.

Jed no cze śnie w po bli żu sta dio nu, gdzie ma się od -
by wać im pre za bę dą otwar te nor mal nie skle py i każ -
dy kto bę dzie chciał, bę dzie mógł się za opa trzyć i wy -
pić al ko hol gdzieś przed im pre zą, a na obiek cie po ja -
wi się już pi ja ny. Zno wu chy ba nie o to nam cho dzi -
ło i nie na tym ma po le gać kul tu ral na roz ryw ka i za -
ba wa, w któ rej zwy cza jo wo bra ły udział ca łe ro dzi ny.
Oba wiam się, że usta wa po szła w złym kie run ku.

Czy w tym ro ku ze wzglę du na brak moż li wo ści
sprze da ży al ko ho lu nie oba wia się Pan mniej sze -

go za in te re so wa nia ze stro ny firm ga stro no micz -
nych?

Mam na dzie je, że wpły wy nie bę dą du żo niż sze.
Fir mę do ob słu gi ga stro no micz nej wy bie ra my na
za sa dzie po dob nej do prze tar gu. Kto da wię cej
pie nię dzy do bu dże tu im pre zy, ten bę dzie mógł
usta wić zwy cza jo we pa ra so le i za pew nić ob słu gę
ga stro no micz ną im pre zy. Jest to do chód od kil ku -
na stu do ok. 20 tys. zło tych. Dzię ki tym pie nią -
dzom mo że my opła cić cie kaw szy ze spół mu zycz -
ny. 

Sły szał Pan o spo so bach ob cho dze nia prze pi -
sów przez or ga ni za to rów? Ogród kach piw nych
po za te re nem im pre zy, bu do wa niem sta dio nu na
999 krze se łek itp.?

Nie są dzę, że by te go ty pu przed się wzię cia by ły
ko niecz ne. Im pre za od bę dzie się i bez pi wa, któ -
re nie jest prze cież je dy ną atrak cją na sze go świę -
ta. Nie mniej roz wa ża my utwo rze nie wspo mnia -
nych ogród ków, któ re bę dą mu sia ły się znaj do wać
po za te re nem im pre zy. Wy no sze nie al ko ho lu z te -
re nu ogród ka, na te ren im pre zy bę dzie za bro nio -
ne, co spo wo du je pew ne kom pli ka cje. Po za tym
że by pil no wać prze strze ga nia te go prze pi su bę -
dzie my mu sie li wy na jąć do dat ko wą ochro nę. Z
te go co się orien tu ję to je dy ny spo sób, że by w
ogó le w ra mach sze ro ko ro zu mia nej im pre zy
sprze daż al ko ho lu by ła do zwo lo na. 

Jan Że brak
wójt Charsz ni cy

OPINIE

An drzej Krzysz to fiak
bur mistrz Kwi dzy na

Pa weł Ada mo wicz
pre zy dent Gdań ska

Pa weł Czu ma
Urząd Miej ski we Wro cła wiu


