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Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do pana z problemem, jaki zosta³ do mnie zg³oszony podczas dy¿uru senatorskiego.

Chodzi o znajduj¹ce siê na terenie miasta Pi³y, ale nie tylko, pustostany, które s¹ w posiadaniu Wojsko-
wej Agencji Mieszkaniowej.

Nadrzêdnym celem dzia³alnoœci Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, zapisanym w ustawie o zakwate-
rowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych ¿o³nierzy
zawodowych. W tym w³aœnie celu Wojskowa Agencja Mieszkaniowa gromadzi zasoby mieszkaniowe
w okolicy jednostek wojskowych.

Jak panu ministrowi wiadomo, przed kilkoma laty podczas reorganizacji Si³ Zbrojnych RP likwidacji
uleg³o wiele jednostek wojskowych usytuowanych na terenie naszego kraju, a wœród tych jednostek
znalaz³y siê jednostki pilskie. W rezultacie wiele lokali bêd¹cych w zarz¹dzie Wojskowej Agencji Miesz-
kaniowej w Bydgoszczy uleg³o zwolnieniu.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do pana ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami.
Po pierwsze, czy resort obrony narodowej posiada pe³ny wykaz nieruchomoœci niezabudowanych

i zabudowanych w zasobie agencji przeznaczonych do obrotu?
Po drugie, czy nie s¹dzi pan minister, ¿e zgodnie z zasadami prawid³owej gospodarki mieszkaniowej

wolny zasób zbêdny z punktu widzenia zakwaterowania ¿o³nierzy zawodowych winien byæ przeznaczo-
ny do sprzeda¿y lub przekazany samorz¹dom w celu odpowiedniego zagospodarowania? Myœlê, ¿e zna-
cz¹co wp³ynê³oby to na zmniejszenie listy osób i rodzin oczekuj¹cych na przydzia³ mieszkania.

Po trzecie, czy nie s¹dzi pan minister, ¿e takie dzia³anie mog³oby doprowadziæ do tego, ¿e zdobyte
w ten sposób œrodki mo¿na by przeznaczyæ na realizacjê budownictwa mieszkaniowego w garnizonach,
w których potrzeby mieszkaniowe ¿o³nierzy s¹ niezaspokojone?

Osoba wnosz¹ca za¿alenie na dzia³ania agencji twierdzi, ¿e na terenie Pi³y i ca³ego kraju latami utrzy-
mywane s¹ pustostany. Dzieje siê tak nawet w bardzo zredukowanych garnizonach, gdzie zapotrzebo-
wanie na te lokale jest i bêdzie w przewidywanej przysz³oœci minimalne. Jeœli tak jest rzeczywiœcie, to
trudno nie zgodziæ siê z twierdzeniem o nieracjonalnym gospodarowaniu mieniem powierzonym WAM.

Z wyrazami szacunku
Mieczys³aw Augustyn




