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Interpelacja 

Zwracamy się z prośbą do Pana Prezydenta o „zmobilizowanie" swoich 

pracowników i odpowiednich służb do aktywnego działania w celu wyegzekwowania 

utrzymania estetyki budynków, czystości i porządku na posesjach od ich właścicieli. 

Na wielu działkach i to centrum miasta zalegają śmieci. Zniszczone i nleodnawiane 

elewacje szpecą od kilku a może nawet kilkunastu lat. Przykładem mogą być stacje 

„trafo" przy ul. Popiełuszki 8a, Śniechowskiego nieopodal Prokuratury Rejonowej, 

zaśmiecone posesje ul. 3 go Maja, Mielczarskiego itp. 

Myślę, że zwrócenie uwagi właścicielom posesji takim jak Zakład Energetyczny czy 

osobom prywatnym na pewno przyczyni się do poprawy wizerunku naszego Miasta. 

Urzędnicy zatrudnieni w odpowiednich Wydziałach jak i też Straż Miejska jak do tej 

pory niewiele w tej sprawie czynią. Jeżeli te działania nie pomogą to należy wystąpić 

do właściwego organu o wyegzekwowanie takiego obowiązku. 
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Odpowiadając na interpelację Państwa Radnych 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 późn. 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. 

Odnosząc się do kwestii sprzątania terenów należących do gminnego zasobu 
nieruchomości, ich stan jest monitorowany na bieżąco a czynności związane z utrzymaniem 
porządku i czystość podejmowane są sukcesywnie. 

W przypadku nieruchomości będących w zarządzie innych podmiotów prawnych 
sprawy również 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 organizacyjnym Gminy Miasto Zgierz. 
Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz do zarządców lub właścicieli dróg publicznych 
1 wewnętrznych. 

Ponadto informuję, że w przypadku dwóch wskazanych w interpelacji stacji 
transformatorowych Straż Miejska w Zgierzu w dniu 2 kwietnia 2019 r. zwróciła się 
z prośbą do PGE Łódzki Zakład Energetyczny S.A. o uporządkowanie terenu nieruchomości 
i zamalowanie napisów graffiti. 
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