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Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 28 października 2015 roku 

w sprawie remontu posesji przy ul. Łęczyckiej 13 w Zgierzu informuję, co następuje: 

Nieruchomość przy ul. Łęczyckiej 13 stanowi własność prywatną. Na 

podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony 

Środowiska z dnia 5 października 1974 roku w sprawie przejmowania budynków nie 

stanowiących własności jednostek gospodarki uspołecznionej w zarząd terenowych 

organów administracji państwowej lub jednostek gospodarczych, na wniosek 

właściciela, zgodnie z treścią decyzji administracyjnej znak: GT 8142/126/80 z dnia 

10 grudnia 1980 roku, przejęta została w zarząd przez miasto. Pomimo, iż ww. 

przepisy utraciły swą moc wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 2 lipca 1994 roku 

o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych, właściciele do chwili obecnej nie 

wykazali zainteresowania w przywróceniu na ich rzecz zarządu nieruchomością, 

w związku z czym, zarządzanie przedmiotową nieruchomością przez Gminę Miasto 

Zgierz odbywa się w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego, o prowadzeniu cudzych 

spraw bez zlecenia. 

Istniejący stan prawny stanowi dla miasta znaczne utrudnienie 

w gospodarowaniu nieruchomością, szczególnie w przypadkach wymagających 

podjęcia czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu (modernizacje, 

remonty, przebudowy, nadbudowy), gdzie zgodnie z prawem wymagana jest zgoda 

właściciela. 
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Nadmienić należy również, iż drewniany budynek frontowy wpisany jest do 

rejestru zabytków, w związku z czym, wszystkie prace remontowe prowadzone mogą 

być wyłącznie za zgodą i pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Z informacji udzielonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Mieszkaniowej spóła z o. o. w Zgierzu - zarządcę nieruchomości wynika, że w latach 

ubiegłych wykonane były następujące prace remontowe: 

• remont dachu budynku mieszkalnego murowanego, 

• remont przewodów kominowych wraz z ich uszczelnieniem, 

• częściowa wymiana stolarki okiennej, 

• remont dołu kloacznego, 

• wymiana i remont pieców grzewczych. 

W potrzebach remontowych na rok 2016 uwzględniony jest remont dachu 

budynku mieszkalnego drewnianego oraz budynku gospodarczego. 

W ramach posiadanych środków finansowych, wykonywane są na bieżąco 

niezbędne prace konserwacyjne i naprawcze, zapobiegające powstawaniu 

ewentualnych zagrożeń. 

Wielkość środków finansowych przeznaczanych na gospodarowanie gminnymi 

nieruchomościami zależy przede wszystkim od wielkości wpływów z czynszów za 

najem lokali. Brak należnych wpływów z czynszów powoduje pomniejszenie 

funduszy przeznaczonych na utrzymanie zasobów. Z dokonanych ustaleń wynika, że 

mieszkańcy nieruchomości przy ul. Łęczyckiej 13 w Zgierzu, według stanu na 

30 października 2015 roku, zalegają z opłatami na kwotę przekraczającą 35 tys. zł. 


