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Niniejszy dokument zawiera podsumowanie zmian merytorycznych w niektórych punktach 
proponowanego przez Chicago Housing Authority planu administracyjnego na rok budżetowy 
2022 (Admissions and Continued Occupancy Policy, ACOP).  W całym dokumencie wprowadzono 
również dodatkowe poprawki sformułowań, aktualizacje oraz zmiany organizacyjne w 
poszczególnych punktach. 
 
PRZENIESIENIA MIĘDZY PROGRAMAMI 
Punkt V. Zasady przeniesień; Podpunkt B. Kategorie przeniesień 
Jeżeli CHA nie jest w stanie zapewnić obowiązkowego administracyjnego lub awaryjnego 
przeniesienia w ramach tego samego programu, może zezwolić na przeniesienie poza bieżący 
program mieszkańca. Takie przeniesienia pomiędzy programami obejmują przeniesienia do 
programów Public Housing, RAD PBV i PBRA oraz w drugą stronę. CHA będzie nadal w pierwszej 
kolejności próbować przenieść mieszkańca w ramach jego aktualnego programu (np. z programu 
Public Housing do programu Public Housing). 
 
KOSZTY PRZECHOWYWANIA 
Punkt V. Zasady przeniesień; Podpunkt E. Koszty przeniesień 
CHA pokryje koszty związane z przeprowadzką, przechowywaniem (do 90 dni) oraz 
przeniesieniem mediów („koszty przeprowadzki”) w przypadku wszystkich kategorii przeniesień 
z wyjątkiem przeniesień przed konwersją RAD PBV oraz dobrowolnych przeniesień 
administracyjnych. 
 
OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE KONSERWACJI LOKALU Z OSOBĄ DO POMOCY 
MIESZKAJĄCĄ NA MIEJSCU 
Punkt VI. Ponowne badanie dochodów i sytuacji rodzinnej; Podpunkt D. Konserwacja i przeglądy 
lokalu 
Mieszkańcy, w tym osoby korzystające z pomocy domowej, są odpowiedzialni za utrzymanie i/lub 
konserwację. Jeżeli mieszkaniec nie stosuje się do przepisów, CHA zastrzega sobie prawo do 
udokumentowania przeglądów i zaobserwowanych braków, zażądania od mieszkańca 
ukończenia szkolenia na temat utrzymania domu oraz ukarania mieszkańca grzywną zgodnie z 
kartą opłat, jeżeli kwestie niezadowalające nie zostaną skorygowane. 
 
ZASADY CHA DOTYCZĄCE POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH 
Punkt IV. Zasady wynajmu; Podpunkt G. Zasady dotyczące nieruchomości 
Odpowiednie sformułowania zawarte w niezależnych „Zasadach CHA dotyczących korzystania z 
pomieszczeń socjalnych CHA w budynkach mieszkalnych” zostaną włączone do ACOP. W 
zasadach tych zostały szczegółowo określone standardy oraz warunki korzystania z pomieszczeń 
socjalnych CHA (korytarze, hole, sale imprez, sale spotkań, lobby itp.) Wymienione są tam 
również czynności zabronione w pomieszczeniach socjalnych CHA (np. spożywanie napojów 
alkoholowych, prowadzenie kampanii wyborczych na stanowiska publiczne, wykorzystywanie do 
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celów religijnych itp.). Nie zostaną wprowadzone żadne istotne zmiany w sformułowaniach zasad 
samodzielnych, a dokument ten zostanie unieważniony w ramach uchwały o zatwierdzeniu ACOP 
na rok budżetowy 2022. 
 
KONTROLE POŚWIADCZAJĄCE DOCHÓD ZEROWY 
Punkt VI. Ponowne kontrole dochodu i sytuacji rodzinnej; Podpunkt B. Ponowne kontrole 
Rodziny zgłaszające zerowy dochód będą kontrolowane co 180 dni kalendarzowych do chwili 
uzyskania stałego dochodu, a nie jak obecnie co 90 dni kalendarzowych.   
 
POPRAWKA DOTYCZĄCA SPRAWIEDLIWYCH WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH W HRABSTWIE 
COOK 
Punkt II. Rozpatrywanie wniosków i kwalifikacja do przyjęcia; Podpunkt F. Sprawdzanie, czy 
wnioskodawca kwalifikuje się do przyjęcia 
W ACOP zostaną uwzględnione odpowiednie sformułowania zawarte w poprawce Cook County 
Just Housing Amendment do ACOP. Zgodnie z poprawką Cook County Just Housing procedura 
przesiewowa obejmuje dwa etapy: procedura kwalifikacji wstępnej oraz sprawdzenie przeszłości 
kryminalnej. Podczas procesu wstępnej kwalifikacji wnioskodawcy nie będą pytani o historię 
wyroków karnych. Po zakończeniu procedury kwalifikacji wstępnej CHA przeprowadzi kontrolę 
przeszłości kryminalnej i oceni przeszłość kryminalną z ostatnich trzech lat, która obejmuje 
przestępstwa z użyciem przemocy wobec osób lub mienia, udokumentowane aresztowaniem 
przez policję i/lub dokumentacją skazania. CHA musi przeprowadzić zindywidualizowaną ocenę 
przed odmową zakwalifikowania wnioskodawcy na podstawie jego wyroków skazujących. 
Podczas zindywidualizowanej oceny wnioskodawca będzie mieć możliwość przedstawienia 
dowodów podważających prawidłowość lub znaczenie wyroków skazujących. CHA ma prawo do 
zatwierdzenia lub odmowy kwalifikacji po zakończeniu zindywidualizowanej oceny. Poprawka 
dotycząca sprawiedliwych warunków mieszkaniowych (Just Housing) nie zabrania CHA odmowy 
przyznania mieszkania wnioskodawcy na podstawie historii jego wyroków karnych, jeżeli taki jest 
wymóg przepisów federalnych lub stanowych. 
 
ZASADY CHA DOTYCZĄCE KONOPI INDYJSKICH 
Punkt II. Rozpatrywanie wniosków i kwalifikacja do przyjęcia; Podpunkt G. Kryteria kontroli 
przyjęć 
Punkt IV. Zasady wynajmu; Podpunkt G. Zasady dotyczące nieruchomości 
W ACOP zostaną uwzględnione odpowiednie sformułowania zawarte w odrębnych „Zasadach 
CHA dotyczących konopi indyjskich”. CHA jest zobowiązana przez prawo federalne do zakazania 
przyjmowania do programów mieszkaniowych wnioskodawców, którzy w czasie badania 
kwalifikującego do otrzymania świadczeń mieszkaniowych zażywają substancje odurzające, 
takie jak marihuana, lub członków ich rodzin. Nie zostaną wprowadzone żadne istotne zmiany w 
sformułowaniach zasad samodzielnych, a dokument ten zostanie unieważniony w ramach 
uchwały o zatwierdzeniu ACOP na rok budżetowy 2022. 
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ZASADY CHA DOTYCZĄCE MARIHUANY MEDYCZNEJ 
Punkt II. Rozpatrywanie wniosków i kwalifikacja do przyjęcia; Podpunkt G. Kryteria kontroli 
przyjęć 
Punkt IV. Zasady wynajmu; Podpunkt G. Zasady dotyczące nieruchomości 
W ACOP zostaną uwzględnione odpowiednie sformułowania z niezależnych „Zasad CHA 
dotyczących marihuany medycznej”. Amerykański Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast 
(U.S. Department of Housing and Urban Development) wymaga od władz mieszkaniowych 
odmowy przyjęcia do swoich programów każdego wnioskodawcy, który zażywa marihuanę 
medyczną. Nie zostaną wprowadzone żadne istotne zmiany w sformułowaniach zasad 
samodzielnych, a dokument ten zostanie unieważniony w ramach uchwały o zatwierdzeniu ACOP 
na rok budżetowy 2022. 
 
NADWYŻKA OPŁAT ZA USŁUGI KOMUNALNE 
Punkt IX. Usługi komunalne; Podpunkt B. Nadwyżka opłat za usługi komunalne opłacane przez 
CHA 
Ten punkt zostanie usunięty z ACOP, ponieważ CHA nie stosuje już przydziałów na usługi 
komunalne według zużycia. 
 
ZASADY DOTYCZĄCE ZWIERZĄT DOMOWYCH 
Punkt XII. Zasady dotyczące zwierząt domowych; Podpunkt C. Posiadanie zwierząt 
domowych/pracujących; Podpunkt D. Zasady posiadania 
Zgodnie z przepisami amerykańskiej ustawy o osobach niepełnosprawnych (Americans with 
Disabilities Act) ograniczenia rasowe i wagowe nie dotyczą zwierząt, które pomagają osobom 
niepełnosprawnym, wspierają je lub dla nich pracują. W przypadku takich zwierząt 
wspomagających emocjonalnie i zwierząt służbowych liczbę zatwierdzonych zwierząt określa się 
na podstawie potrzeb związanych z daną niepełnosprawnością.  
 
DEFINICJA WAŻNEJ PRZYCZYNY 
Punkt XIV. Definicje terminów zastosowanych w niniejszym Kodeksie; numer 51. Ważna przyczyna 
Usunięty zostanie poniższy fragment definicji „Ważnej przyczyny”: „Oferowany lokal lub obecny 
lokal nie jest dostępny dla wnioskodawcy/mieszkańca ze względu na jego źródło zatrudnienia, 
program kształcenia/szkolenia zawodowego, placówkę opieki dziennej dla dzieci lub program 
oświatowy dla dzieci niepełnosprawnych”. Zapis ten nie jest już potrzebny po wprowadzeniu w 
2018 r. list oczekujących według miejsca, co dało wnioskodawcom możliwość wyboru listy 
oczekujących bliżej takich miejsc. 
 


