
    Załącznik Nr 1  

    do uchwały Nr XXIX/294/2005 

    Rady Miasta Pruszcz Gdański 

    z dnia 23 lutego 2005 r. 
 

 
 

Regulamin Organizacji Mieszkania Chronionego prowadzonego przy Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim. 

 

 

§ 1 

 

Tryb przydziału prawa do Mieszkania Chronionego 

 

1. Mieszkanie Chronione prowadzone jest przy Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej      

w Pruszczu Gdańskim na podstawie uchwały nr XXX/243/2001 Rady Miasta Pruszcz 

Gdański z dnia 21.02.2001 r. w sprawie utworzenia Mieszkania Chronionego. 

2. Osoby zainteresowane kierowane są do Mieszkania Chronionego przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim na podstawie złożonego przez nie wniosku i 

mają prawo do współposiadania Mieszkania Chronionego – posiadając na wyłączność 

prawo do używania pokoju. 

3. Prawo do współposiadania Mieszkania Chronionego przysługuje osobom spełniającym 

wymogi zawarte w ustawie o pomocy społecznej oraz ustawie o ochronie zdrowia 

psychicznego. 

4. Pierwszeństwo do przydziału  Mieszkania Chronionego przysługuje: 

1) osobie z zaburzeniami psychicznymi opuszczającą na stałe lub okresowo dom 

pomocy społecznej, która podejmuje samodzielnie egzystencję wymagającą wsparcia 

ze strony pomocy społecznej, 

2) osobie, która utraciła mieszkanie na skutek klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru, 

3) osobie samotnej oczekującej na umieszczenie w domu pomocy społecznej, 

4) osobie z interwencji kryzysowej, ofierze przemocy, pozbawionej możliwości 

mieszkania w lokalu z rodziną. 

 

 

§ 2 

 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako prowadzący Mieszkanie Chronione zapewnia: 

1) sprawne działanie istniejących w Mieszkaniu Chronionym instalacji i urządzeń 

umożliwiających korzystanie z wody, ciepła, gazu i energii elektrycznej, 

2) przeprowadzanie niezbędnych napraw Mieszkania Chronionego, jego 

poszczególnych pomieszczeń i urządzeń, o których mowa w punkcie 1, 

3) okresowe remonty i odnawianie pomieszczeń, 

4) sprzątanie wspólnych pomieszczeń sanitarnych, 

5) możliwość korzystania przez osoby przebywające w Mieszkaniu Chronionym           

z usług w postaci gorącego posiłku w stołówce Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej oraz usług opiekuńczych  o charakterze gospodarczym. 

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w sprawach dotyczących osób przebywających     

w Mieszkaniu Chronionym współpracuje z placówkami opieki zdrowotnej, ośrodkami 

kultury i organizacjami pozarządowymi. 



 

§ 3 

 

Warunki współposiadania Mieszkania Chronionego 

 

1. Mieszkanie Chronione może być używane wyłącznie na cele mieszkalne. 

2. Osoby przebywające w Mieszkaniu Chronionym zobowiązane są utrzymywać ład                 

i czystość w pomieszczeniu przeznaczonym do wyłącznego używania w częściach 

wspólnych Mieszkania Chronionego i w jego otoczeniu 

3. Zabrania się: 

1) składania posiadanych przedmiotów w pomieszczeniach wspólnego użytku, 

2) blokowania drzwi wejściowych, 

3) wylewania i wyrzucania przez okna nieczystości oraz wykładania na zewnątrz 

budynku, w którym znajduje się Mieszkanie Chronione pożywienia dla zwierząt, 

4) trzepania chodników, pościeli, ubrań itp. na balkonach, w korytarzu lub klatce 

schodowej, 

5) suszenia bielizny bezpośrednio w oknach budynku, 

6) niezgodnego z przeznaczeniem korzystania ze wspólnych pomieszczeń i urządzeń 

technicznych oraz instalacji, 

7) niszczenia pomieszczeń i urządzeń stanowiących wyposażenie Mieszkania 

Chronionego, 

8) zakłócania spokoju i ciszy nocnej po godz. 2000 do godz. 700, 

9) posiadania zwierząt i dokarmiania zwierząt dziko żyjących w otoczeniu mieszkania. 

 

§ 4 

 

Zasady odpłatności za Mieszkanie Chronione 

 

1. Prawo do współposiadania Mieszkania Chronionego jest odpłatne. 

2. Przebywający w Mieszkaniu Chronionym ponosi odpłatność według zasad określonych 

w załączniku nr 2 do uchwały. 

 


