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Interpelacja 

W związku z pracami remontowymi budynków wokół pl. Jana Pawła I I , 
nawiązując do prac ciepłowniczych w kamienicach przy ul. Długiej zwracam się do Pana 
Prezydenta z prośbą o przedstawienie analizy możliwości podłączenia do sieci 
ciepłowniczej lub gazowej budynków znajdujących się w obrębie ulic Armii Krajowej, 
Sieradzka, Targowa, Piotra Skargi, Łęczycka. 

Jest to ścisłe centrum miasta, w dużej mierze zabudowane budynkami z lokalami 
użytkowymi i instytucjami oraz lokalami mieszkalnymi o niskim standardzie. 

Możliwość podłączenia do ekonomicznie i ekologicznie atrakcyjnych źródeł ciepła 
skokowo podwyższy jakość mieszkania lub prowadzenia działalności w centrum Zgierza. 

Przede wszystkim zaś pomoże uniknąć gromadzenia się smogu w jednym z najniższych 
punktów naszego Zgierza. 
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Odpowiadając na Interpelację z dnia 30 października 2019 roku dotyczącą 

możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej budynków znajdujących 

się w obrębie ulic: Armii Krajowej, Sieradzka, Targowa, Piotra Skargi, Łęczycka 

informuję, co następuje: 

We wskazanym przez Pana kwartale ulic znajduje się 13 nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi, którymi włada Gmina Miasto Zgierz, 

z czego 4 nieruchomości stanowią własność gminy, w 2 nieruchomościach gmina 

jest współwłaścicielem, a pozostałe 7 nieruchomości stanowi własność osób 

prywatnych, a ich zarządzanie przez gminę odbywa się w oparciu o przepisy 

Kodeksu cywilnego o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia. Pozostałe budynki 

na wskazanym przez Pana terenie nie należą do zasobów miasta. 

Podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej lub gazowej jest czynnością 

przekraczającą zwykły zarząd i do podjęcia takich działań bezwzględnie wymagana 

jest zgoda właściciela nieruchomości. Gmina Miasto Zgierz nie będąc właścicielem, 

nie jest władna do podejmowania decyzji w zakresie modernizacji prywatnych 

budynków. 

Sprawa ewentualnego podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej 

posadowionych na tym terenie budynków stanowiących własność Gminy Miasto 

>rz wymąga sporządzenia rachunku ekonomicznego, który potwierdzi celowość 

realizacji takiego projektu oraz opłacalność przedsięwzięcia. Pamiętać należy, że 

budynki o któ7y^h~~fnowa, pochodzące z przełomu XIX i XX wieku, są już mocno 
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wyeksploatowane i nie ma gwarancji, że nakłady finansowe, jakie trzeba ponieść na 

wprowadzenie do nich ciepła, kiedykolwiek się wrócą. Ponadto, w budynkach tych 

większość lokali wynajmowanych jest na najem socjalny, zadaniem gminy jest 

bowiem zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich 

dochodach, których niestety najczęściej nie stać na ogrzewanie mieszkań ciepłem 

dostarczanym z sieci. Nadmienić należy również, iż zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, podniesienie standardu lokali poprzez montaż instalacji 

centralnego ogrzewania, spowoduje wzrost stawek czynszowych za ich najem. 

Niemniej jednak, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka 

z o. o. w Zgierzu - zarządca gminnych zasobów mieszkaniowych wystąpi do 

gestorów sieci i dostawców energii cieplnej i gazu z zapytaniem o możliwości 

techniczne przyłączenia tych budynków do sieci ciepłowniczej i gazowej. 


