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czy w zabudowie wielolokaiowej są opracowane jakieś procedury dezynfekcyjne 
np. na klatkach schodowych, jeśli okaże się, że w danej klatce mieszka osoba u 
której potwierdzono obecność COVID-19? Czy istnieje sposób powiadamiania 
zarządców o takich osobach na terenie ich nieruchomości? 

Z poważaniem, 



Bohdan Bączak 
Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza 
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Odpowiadając na Interpelację z dnia 30 kwietnia 2020 roku dotyczącą 

stosowania procedur dezynfekcyjnych w pomieszczeniach wspólnych budynków 

mieszkalnych, która w Kancelarii Urzędu Miasta Zgierza zarejestrowana została 

w dniu 28 maja 2020 roku informuję, iż przepisy prawa nie przewidują możliwości 

przekazywania przez organy, czy instytucje zarządcom budynków informacji 

o osobach, u których potwierdzono obecność wirusa CON/ID-19. 

Z wyjaśnień Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej spółka 

z o. o. w Zgierzu wynika, iż w przepadkach otrzymania takiej informacji bezpośrednio 

od osoby zakażonej, jego bliskich bądź osób trzecich, podejmowane są działania 

polegające na zlecaniu wyspecjalizowanym firmom dezynfekcji części wspólnych 

nieruchomości. Nie istnieją natomiast konkretne, unormowane prawnie procedury 

określające rodzaj wymaganych czynności w zakresie dezynfekcji. Główny 

Inspektorat Sanitarny w swych wytycznych powołuje się na art. 22 ust. 1 ustawy 

z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi. Wynika z niego, że właściciel, posiadacz lub zarządzający ma 

obowiązek utrzymywać nieruchomość w należytym stanie higieniczno - sanitarnym. 

Celem ograniczenia możliwości transmisji wirusa i dla podwyższenia ochrony 

sanitarnej mieszkańców, MPGM sp. z o. o. w Zgierzu na bieżąco przeprowadza 

dezynfekcję powierzchni i elementów wielokrotnego dotyku, takich jak: poręcze, 

klamki drzwi wejściowych, skrzynki pocztowe, panele domofonowe. 
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