
Józef Dziemdziela gierz, dnia 29.10.2019 r. 

Radny Miasta Zgierza 

Szanowny Pan 

Przemysław Staniszewski 

Prezydent Miasta Zgierza 

Interpelacja 

Zwracam się z prośbą do Pana Prezydenta o podjęcie skutecznych działań w celu 

wyegzekwowania utrzymania estetyki i prawidłowego stanu technicznego budynków 

i budowli na terenie Miasta. 

Przykładem lekceważenia przepisów dotyczących nie tylko estetyki, ale 

i bezpieczeństwa przechodniów jest budynek mieszkalny przy ulicy 3 Maja 9. 

Spadające elementy dachu na chodnik skutkowały wyłączeniem go z ruchu przez 

ustawienie barierek - myślę, że przez służby Miasta. 

Proszę Pana Prezydenta o poinformowanie mnie jakie działania zostały 

poczynione przez podległe Panu służby w celu wyegzekwowania odpowiedniego 

zabezpieczenia a raczej likwidacji tego zagrożenia. 

Chciałbym otrzymać kserokopie wystąpień do właściciela ww. nieruchomości. 

Podobnych budynków na terenie Zgierza jest dużo więcej o czym pisałem w interpelacji 

z dnia 28.03.2019 r. Jak dotąd odpowiednie Wydziały Urzędu Miasta Zgierza jak i też 

Straż Miejska w Zgierzu nie podjęty skutecznych działań. 

Należy skutecznie zmienić sytuację i wyegzekwować obowiązki od właścicieli 

zaniedbanych i zagrażających bezpieczeństwu posesji. 
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Odpowiadając na Interpelacje z dnia 29 października 2019 roku dotyczącą 

podjęcia skutecznych działań w celu wyegzekwowania utrzymania estetyki 

i prawidłowego stanu technicznego budynków i budowli na terenie Zgierza informuję, 

co następuje: 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, to właściciel lub 

zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany użytkować go w sposób zgodny 

z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać 

w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego 

pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, zapewniając 

w szczególności spełnienie tzw. wymagań podstawowych dotyczących: 

bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa 

użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 

środowiska ochrony przed hałasem i drganiami oszczędności energii i odpowiedniej 

izolacyjności cieplnej przegród Nałożenie odpowiedzialności za stan obiektu na jego 

właściciela lub zarządcę oznacza że jest ona powiązana ze stanem władania 

i zarządzania danym obiektem Czynności kontrolne w zakresie użytkowania 

obiektów budowlanych należą do zadań nadzoru budowlanego który uprawniony jest 

między innymi do sprawdzania czy w przypadku danego obiektu budowlanego stosowane 

są zasady prawa budowlanego 

"yYskazane wyżej obowiązki nałożone na właściciela budynków, Gmina Miasto 

z^ieTznSBtttute za pośrednictwem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
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Mieszkaniowej spółka z o. o. w Zgierzu, któremu Rada Miasta Zgierza uchwałą 

NrXXX/301/12 z dnia 29 listopada 2012 r. powierzyła zarządzanie gminnym 

zasobem nieruchomości. 

Niemniej jednak pomimo, iż nieruchomość położona w Zgierzu przy 

ul. 3 Maja 9 nie stanowi własności Gminy Miasto Zgierz, zostały podjęte działania 

zmierzające do wyegzekwowania od jej prywatnych właścicieli dokonania 

zabezpieczeń budynku zarówno pod kątem bezpieczeństwa, jak i poprawy wizerunku 

w tym rejonie miasta. 

W związku z powyższym, Straż Miejska podjęła między innymi następujące 

czynności: 

- w dniu 15 października 2015 r. Straż Miejska w Zgierzu pismem znak: 

SM.5611.72.2015 zwróciła się do Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Zgierzu o dokonanie kontroli stanu technicznego budynku 

znajdującego się na działce nr 102/2 w obrębie 129 przy ul. 3 Maja 9 

w Zgierzu, 

- w dniu 6 grudnia 2016 r. pismem znak: SM.5611.188.2016 ponownie 

wystąpiła do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zgierzu 

0 dokonanie kontroli stanu technicznego przedmiotowego budynku. 

Dodatkowo, Straż Miejska w Zgierzu podjęła inne czynności w stosunku do 

właściciela budynku przy ul. 3 Maja 9 w Zgierzu: 

- w dniu 24 lutego 2017 r. został sporządzony wniosek do Sadu Rejonowego w 

Zgierzu (SM.5650.13.2017) o ukaranie właściciela nieruchomości przy 

ul. 3 Maja 9 w Zgierzu za popełnienie wykroczenia z art. 72 Kodeksu 

wykroczeń, za niedokonanie odpowiedniego zabezpieczenia miejsca 

niebezpiecznego dla życia i zdrowia człowieka oraz popełnienie wykroczenia 

z art. 10 ust. 2 w związku z art. 5 ust.1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości 

1 porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm). Sąd uznał 

właściciela nieruchomości za winnego dokonania zarzucanych mu czynów 

i wyrokiem z dnia 8 maja 2017 r. sygn. akt II W 274/17, wymierzył 

obwinionemu karę grzywny, 

~ > N W dniu 10 grudnia 2017 r. został sporządzony wniosek do Sadu Rejonowego 

^...-rzAZgierzu (SM.5650.127.2017) o ukaranie właściciela nieruchomości przy 

u l ! 3 M a j a \ 9 w Zgierzu za popełnienie wykroczenia z art. 72 Kodeksu 
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wykroczeń, za niedokonanie odpowiedniego zabezpieczenia miejsca 

niebezpiecznego dla życia i zdrowia człowieka oraz popełnienie wykroczenia 

z art. 10 ust. 2 w związku z art. 5 ust.1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach. Sąd uznał właściciela nieruchomości za winnego 

dokonania zarzucanych mu czynów i wyrokiem z dnia 9 stycznia 2018 r. 

sygn. akt II W 1429/17, wymierzył obwinionemu karę grzywny, progresywnie 

wyższą od poprzedniego wyroku, 

- w dniu 3 stycznia 2019 r. został sporządzony wniosek do Sądu Rejonowego 

w Zgierzu (SM.5650.114.2019) o ukaranie właściciela nieruchomości przy 

ul. 3 Maja 9 w Zgierzu za popełnienie wykroczenia z art. 72 Kodeksu 

wykroczeń, za niedokonanie odpowiedniego zabezpieczenia miejsca 

niebezpiecznego dla życia i zdrowia człowieka. Sąd uznał właściciela 

nieruchomości za winnego dokonania zarzucanych mu czynów i wyrokiem 

z dnia 16 stycznia 2019 r. sygn. akt II W 1/19, wymierzył obwinionemu karę 

grzywny, ponownie progresywnie wyższą od poprzedniego wyroku, 

- w dniu 4 marca 2019 r. został sporządzony wniosek do Sądu Rejonowego 

w Zgierzu (SM.5650.8.2019) o ukaranie właściciela nieruchomości przy 

ul. 3 Maja 9 w Zgierzu za popełnienie wykroczenia z art. 10 ust 2 w związku 

z art.5 ust.1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sąd 

uznał właściciela nieruchomości za winnego dokonania zarzucanego mu 

czynu i wyrokiem z dnia 16 kwietnia 2019 r. sygn. akt II W 158/19, wymierzył 

obwinionemu karę grzywny. 

- W dniu 13 czerwca 2019 r. Straż Miejska w Zgierzu pismem znak: 

56.143.2019, w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa art. 91a 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 

z póżn. zm.), przekazała materiały zgromadzone w przedmiotowej sprawie do 

Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu, do wykorzystanie służbowego zgodnie 

z posiadanymi kompetencjami. 

- W dniu 27 czerwca 2019 r. Prezydent Miasta Zgierza pismem znak: 

GN.680.79.2019 wystąpił do prezesa zarządu oraz ujawnionego w K R S 

zarządcy spółki będącej właścicielem nieruchomości przy ul. 3 Maja 9 

Zgierzu, o podjęcie pilnych działań zmierzających do zabezpieczenia 

iWącego na gruncie budynku. 
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- Korespondencja na wskazany w KRS adres siedziby spółki nie została 

odebrana. 

- Wobec informacji, uzyskanej od ujawnionego w KRS zarządcy spółki, 

iż zarząd spółki ustał a dane w KRS nie zostały zmienione, pismem z dnia 

29 lipca 2019 r. Prezydent Miasta Zgierza wystąpił do Sadu Rejonowego dla 

Łodzi Śródmieścia w Łodzi XIV Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych 

i Restrukturyzacyjnych, o informacje na temat aktualnego statusu spółki. 

- Pismem z dnia 26 sierpnia 2019 r. ww. Wydział Sądu poinformował, iż obecnie 

nie toczy się postępowanie wobec przedmiotowej spółki, nie działa syndyk, 

ani nadzorca. 

Należy zauważyć, iż powyższe działania wyczerpały zakres kompetencji 

Prezydenta Miasta Zgierza, co do możliwości ingerowania w prywatny zasób 

nieruchomości. Niemniej jednak pragnę zaznaczyć, iż każdorazowo interweniujemy 

w każdy możliwy sposób, w sprawach dotyczących obiektów pozostających również 

poza władaniem gminy, w szczególności w przypadkach występującego zagrożenia 

bezpieczeństwa jak i obniżenia walorów estetycznych naszego miasta. 
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