Załącznik 
do Zarządzenia Nr 170/06 
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 marca 2006r.

Kryteria oceny
według aktualnej sytuacji bytowej osoby w kolejności ubiegającej się
o lokal mieszkalny
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L.p.
Kryterium
Opis
Punktacja
Uwagi
1.
Stosunki społeczne w obecnie zajmowanym lokalu (samodzielnym lub wspólnym)
patologia
2 pkt
w przypadkach udokumentowanych sytuacji patologicznych (wyroki sądowe, obdukcje,  zaświadczenia z policji lub Straży Miejskiej, itp.)
2.
Stan zdrowia wnioskodawcy lub osób ujętych we wniosku o przydział lokalu
choroby
5 pkt 
potwierdzenie choroby musi nastąpić  orzeczeniem komisji lekarskiej lub zaświadczeniem o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego.
Wniosek może uzyskać maksymalną wartość punktową określoną w kolumnie nr 3.
3.
Stan rodzinny
1) za każde dziecko w rodzinie w wieku do 18 lat, lub 
2) za każde dziecko wychowywane przez osobę samotną 
1)	1  pkt

 
2)   2  pkt
separację, orzeczoną wyrokiem sądu, traktuje się tak samo jak rozwód (udokumentować wyrokiem o separacji lub wyrokiem o rozwodzie).
4.
Warunki rodzinne i mieszkaniowe w dotychczasowym miejscu zamieszkania
1) zamieszkiwanie z byłym małżonkiem 
2) powierzchnia użytkowa aktualnie i zajmowanego mieszkania przypadająca na jedną osobę:
a) poniżej 3m2
b) 3,01-4,00m2
c) 4,01-5,00m2 

3) zamieszkiwanie w lokalu mieszkalnym o złym stanie sanitarnym
1)	2 pkt 

2) 



a) 5 pkt
b) 3 pkt
c) 1 pkt

3) 2 pkt
1) zamieszkiwanie musi być potwierdzone wywiadem środowiskowym i wyrokiem rozwodowym lub wyrokiem o separacji, 
2) w przypadku osobnego zamieszkiwania małżonków bierze się pod uwagę lokal stanowiący centrum życiowe rodziny,
3) za zły stan sanitarny należy uważać wilgoć i zagrzybienie lokalu, potwierdzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane lub służby, organy uprawnione do wydawania tego rodzaju opinii
5.
Bezdomność
Osoby:
1) samotne
2) z dziećmi

1) 3 pkt
2)        6     pkt
Za osobę bezdomną uważa się tylko taką osobę, która zarejestrowana jest w MOPR (w Dziale Realizacji Świadczeń Osób Bezdomnych)
6.
Wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych 
Osoby do 30 roku życia
5 pkt
Dotyczy wychowanków, którzy w chwili składania wniosku nie ukończyli 30 roku życia
7.
Okres oczekiwania
1) od 3 do 5 lat 
2) od 5 do 10 lat,
3) powyżej 10 lat
1) 2 pkt 
2) 4 pkt,
3)      6 pkt
Zaliczeniu podlegają pełne lata od chwili złożenia wniosku 
8.
Sposób korzystania z dotychczasowego lokalu
1) dewastacja lokalu
2) zakłócanie porządku domowego
3) samowolne zajęcie lokalu
1)   –10 pkt
2)   –10 pkt

3)   –1 pkt
Oświadczenia pracowników socjalnych, zarządcy nieruchomości, interwencje Policji, Straży Miejskiej itp.
9.
Pozycje: 1+2+3+4+5+6+7+8
(właściwe zakreślić)

Suma punktów:



.................................................................
data i podpis sporządzającego punktację
........................................................... 
opinia SKM 
......................................................................
data i podpis Przewodniczącego SKM


................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(Należy wpisać ilość ewentualnych dodatkowo przyznanych punktów, uzasadnienie decyzji,
data i podpis Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Społecznej Komisji Mieszkaniowej).


