
Urząd Miasta Radomska
tel. (44) 685 – 45 – 00, fax. (44) 685 – 45 – 13  
www.radomsko.pl
godziny pracy:
poniedziałek, środa – piątek:   730 – 1530

wtorek:   730 – 1700 

KARTA INFORMACYJNA Nr TGN/TNW/11

PRZYDZIAŁ LOKALU KOMUNALNEGO

Komórka odpowiedzialna: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego / Referat 

Nadzoru Właścicielskiego
Osoba właściwa                   
do załatwienia sprawy:

Beata Zaborowska

Adres: 97 – 500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5
III piętro, pokój 302

Telefon: (44) 6854494
Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym,

 Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego

 Uchwała Rady Miejskiej  w Radomsku  Nr XIV/162/19 z  dnia  19.12.2019 r.  w
sprawie  zasad  wynajmowania  lokali  wchodzących  w  skład  mieszkaniowego
zasobu Gminy Miasta Radomska

Forma wnoszenia podania: Osobiście lub pocztą na adres: TBS w Radomsku Sp. z o.o. ul. Kościuszki 12a, 97-500

Radomsko
Wymagane dokumenty: 1. wypełniony i podpisany wniosek o przydział mieszkania (dostępny w siedzibie TBS

w Radomsku Sp. z o.o. ul. Kościuszki 12a oraz do pobrania na stronie internetowej
Miasta Radomska w zakładce “Biuro Obsługi Interesanta”)
2. dokumenty i zaświadczenia potwierdzające sytuację mieszkaniową i dochodową

Formularze do pobrania: Wniosek
Opłaty: Brak
Forma załatwienia 
sprawy:

Pisemna

Termin załatwienia 
sprawy:

Zgodnie  z  zapisami  Uchwały Rady Miejskiej  w Radomsku  Nr  XIV/162/19 z  dnia
19.12.2019  r.  w  sprawie  zasad  wynajmowania  lokali  wchodzących  w  skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Radomska. Wnioski przyjmowane są w TBS w
Radomsku Sp. z o.o. w sposób ciągły.

Tryb odwoławczy: Przysługuje odwołanie od nieumieszczenia przez społeczną komisję mieszkaniową w
projekcie listy osób zakwalifikowanych do najmu - zgodnie z zapisami Uchwały Rady
Miejskiej  w  Radomsku  Nr  XIV/162/19  z  dnia  19.12.2019  r.  w  sprawie  zasad
wynajmowania lokali  wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta
Radomska

Informacje dodatkowe: Przydział lokalu realizowany jest przez TBS w Radomsku Sp. z o.o. przy współpracy 

ze społeczną komisją mieszkaniową. 
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