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Zgierz 28 marca 2019r. 

Pan Przemysław Staniszewski 

Prezydent Miasta Zgierza 

Interpelacja 

W imieniu mieszkańców naszego miasta zwracam się z prośbą zintensyfikowanie prac 
porządkowych na ternie miasta. Zalegające śmieci są zmorą Zgierza Wiem, że wiele 
problemów dotyczy terenów nie będących we władaniu Gminy Miasta Zgierz, niemniej 
interwencje Straży Miejskiej mogą zmobilizować właścicieli do odpowiednich działań. 

Proszę o wszczęcie działań w tym temacie. 
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Bohdan Bączak 
Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza 

Zgierz, dniat X kwietnia 2019 roku 

IR. 0003.40 .2019 

Sz. P. Łukasz Wróblewski 

Radny Rady Miasta Zgierza 

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego z dnia 28 marca 2019 r. dotyczącą 
zintensyfikowania prac porządkowych na terenie miasta Zgierza, które wpływają na poprawę 
estetyki naszego miasta, uprzejmie informuję, że Straż Miejska w Zgierzu prowadzi 
sukcesywne działania w tym zakresie. 

Tylko w miesiącu marcu 2019 r. Straż Miejska w Zgierzu zarejestrowała 106 tego 
typu przypadków, w tym najwięcej dotyczących prywatnych nieruchomości, podejmując 
następnie wobec właścicieli działania zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. 
0 utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z póżn. zm.) oraz 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz 
wprowadzonego Uchwałą Nr XLII/545/17 Rady Miasta Zgierza, mające na celu ich 
uporządkowanie. 

W wielu przypadkach prywatne nieruchomości nie posiadają uregulowanych stanów 
prawnych, ujawnionych właścicieli lub nieznane jest ich miejsce zamieszkania lub pobytu, 
co w znacznym stopniu uniemożliwia skuteczne działania Straży Miejskiej w Zgierzu mające 
na celu wyegzekwowanie czystości i porządku. 

W przypadku nieruchomości będących w zarządzie innych podmiotów prawnych 
sprawy przekazywane są na bieżąco, z prośbą o ich uporządkowanie, w tym w szczególności 
do PKP sp. z o.o., PGE Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A.. Nadleśnictwa Grotniki 
w Zgierzu, jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Zgierz, Zgierskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej oraz do zarządców lub właścicieli dróg publicznych i wewnętrznych. 

Ponadto informuję, że Wydziały Urzędu Miasta Zgierza odpowiedzialne za utrzymanie 
czystości i porządku na terenie miasta starają się zlecać porządkowanie pasów drogowych jak 
1 działek miejskich na bieżąco. 
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