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Odpowiadając na pkt 1 Pana interpelacji z dnia 29 listopada br. informuję, iż na 

podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2011 r. szalet publiczny usytuowany 

w budynku położonym na Placu Jana Kilińskiego w Zgierzu prowadzi i udostępnia 

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „DELA", z siedzibą przy ul. Bednarskiej 11 w Zgierzu. 

Zgodnie z postanowieniami ww. umowy do zakresu czynności Spółdzielni należy m.in. 

dokonywanie drobnych, bieżących napraw związanych ze zwykłym użytkowaniem obiektu 

oraz bieżące utrzymanie jego czystości wraz z terenem bezpośrednio do niego przyległym. 

Pracownicy Urzędu Miasta Zgierza, w ramach przeprowadzania bieżących kontroli 

prowadzenia obiektu, nie stwierdzili uchybień w realizacji zapisów zawartej umowy. 

Niemniej jednak zwrócimy szczególną uwagę na poruszony przez Pana problem podczas 

przeprowadzania kolejnych kontroli w tym zakresie. 

W odpowiedzi na pkt 2 interpelacji, informuję, że przyczyną zalewania drogi - ulicy 

Aleksandrowskiej w Zgierzu na wysokości posesji nr 24-26 jest wypływ na powierzchnię 

terenu wody podskórnej (źródełko). Zlokalizowane jest ono w dwóch miejscach w rejonie 

wskazanych posesji. Wypływ wody występuje od dawna. Nie był on wcześniej zauważalny, 

ponieważ woda rozlewała się na poboczu, nie spływając na jezdnię. Od czasu, kiedy 

właściciel utwardził wjazd na swoją posesję, wypływająca woda spływa na jezdnię 

z większym lub mniejszym nasileniem. Przyczyna wypływu wody była wielokrotnie ustalana, 

w celu upewnienia się, że nie występuje tam awaria sieci wodociągowej. 

Ponieważ ulica Aleksandrowska jest drogą krajową nie mamy ani prawnego 

obowiązku ani możliwości prowadzenia robót w celu likwidacji wycieku. Problem ten 

wielokrotnie zgłaszaliśmy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi 

i Rejonu Drogowego w Kutnie. Na miejscu wypływu wody zorganizowaliśmy latem 

spotkanie z GDDKiA i Spółką „Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz". Ostatnie nasze 

wystąpienie w tej sprawie do Rejonu Drogowego w Kutnie datowane jest na 24 listopada br. 

Rozwiązaniem problemu miało być wybudowanie kanalizacji deszczowej w ulicy 

Aleksandrowskiej podczas jej przebudowy. Z uwagą konieczności likwidacjL tego wycieku 
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opiniowaliśmy stosowny projekt budowlany. Niestety, ze względu na brak środków 

finansowych GDDKiA zawiesiła jego wykonanie. 

Na mój wniosek odbyło się w dniu 6 grudnia 2011 r. spotkanie w tej sprawie 

z udziałem dyrekcji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi i Spółki 

„Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz". Ostatecznie ustalono, że Spółka niezwłocznie podejmie 

działania zmierzające do powstrzymania napływu wody na jezdnię drogi. 

Powyższą sprawę będziemy dalej monitorowali. 

Odnośnie pkt 3 interpelacji w sprawie ubytków nawierzchni ulicy Długiej na odcinku 

od pl. Kilińskiego do al. Armii Krajowej w Zgierzu uprzejmie informuję, że w czasie kiedy 

ulica ta była w zarządzie Powiatu Zgierskiego, jej nawierzchnia była naprawiana metodą 

„powierzchniowego utrwalania" za pomocą gryzu i emulsji asfaltowej. Metoda ta okazała się 

nieskuteczna. W czasie jej użytkowania następuje płatowe odwarstwianie się nałożonej 

warstwy. Ze względu na niedużą jej grubość występują trudności w jej uzupełnianiu. 

Choć występujące ubytki pod względem estetycznym robią bardzo złe wrażenie to 

zapewniam, że nie stwarzają one zagrożenia dla kierowców w ruchu kołowym, gdyż nie są 

głębokie. Prawidłowym rozwiązaniem byłoby jej sfrezowanie i nałożenie warstwy ścieralnej 

z asfaltobetonu na całej szerokości jezdni. Rozpatrzymy taką możliwość w roku przyszłym. 

Odpowiadając na pkt 4 interpelacji czy osoby nie płacące czynszów od kilku lat, 

zamieszkujące w zasobach komunalnych miasta, mogą odpracować to na rzecz Miasta 

Zgierza, wyjaśniam, że w chwili obecnej nie ma takiej możliwości, jednakże w ślad za innymi 

miastami, rozważam możliwość wprowadzenia takich rozwiązań, jako jednego ze sposobów 

na zmniej szelfie długów czynszowych. 

Wdrożenie takiego programu wymaga ustalenia podstaw i możliwości prawnych, 

opracowania wymaganych procedur, określenia rodzaju, rozmiaru i wartości powierzonych 

do wykonania przez najemcę prac. 

Poszukując możliwych rozwiązań odzyskania wierzytelności Gminy Miasto Zgierz z 

tytułu zaległości w opłatach za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, pracownicy 

Wydziału Mieszkalnictwa na bieżąco śledzą przebieg podobnych akcji wprowadzonych już 

przez inne gminy w Polsce. 

Pomimo udanych prób wdrożenia przez kilka miast programu odpracowywania 

zadłużeń czynszowych i rozpropagowania tego pomysłu przez media, brak jest 



zainteresowania ze strony zadłużonych zgierskich najemców spłaceniem zaległości poprzez 

pracę. O taką możliwość wystąpiła jedna tylko osoba. 

Nadmieniam, że najemcy komunalnych zasobów, zainteresowani uregulowaniem 

zaległości czynszowych, korzystają chętnie z możliwości spłaty długu w ratach. Możliwość 

taką dają obecnie przepisy obowiązującej od 15 czerwca 2011 roku uchwały NrVIII/77/ll 

Rady Miasta Zgierza z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalania szczegółowych zasad, 

sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Zgierz lub jej jednostkom 

organizacyjnym. 

Od stycznia 2011 roku wpłynęło 151 wniosków o rozłożenie zadłużeń na raty, 

umorzenie lub odroczenie terminu zapłaty należności. W 104 przypadkach zadłużenia 

rozłożono na raty, pięciu osobom odmówiono wnioskowanego umorzenia należności. 

Dwadzieścia cztery sprawy pozostawiono bez rozpatrzenia, z uwagi na braki formalno -

prawne, pozostałe są w trakcie rozpatrywania. 
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