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W odpowiedzi na zapytania Pana Radnego z dnia 23 listopada 2011 r. 

dotyczącej odprowadzania wody na chodnik przy ul. 1 Maja 3 w Zgierzu 

z budynku produkcyjnego, uprzejmie informuje, że sprawa do dalszej realizacji 

została przekazana Straży Miejskiej w Zgierzu. 

Zgodnie z ustaleniami woda wypływająca na chodnik w pasie drogowym 

ul. 1 Maja 3 w Zgierzu pochodzi z odwodnienia dachu budynku i odprowadzana jest 

za pomocą rury spustowej schowanej pod ociepleniem elewacji budynku i nie ma nic 

wspólnego z prowadzoną działalnością produkcyjną zakładu przemysłowego. 

W chwili obecnej trwają ustalenia czy właściciele nieruchomości posiadają zgodę 

zarządcy drogi na odprowadzanie wód opadowych w pas drogowy, zgodnie 

z przepisami Prawo budowlane. 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.), 

właściciele tej nieruchomości zapewnią utrzymanie czystości i porządku przez 

uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika położonego 

wzdłuż nieruchomości, stanowiącego wydzieloną część drogi publicznej służącą dla 

ruchu pieszego i położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości a Straż Miejska 

w Zgierzu jest zobowiązana do wyegzekwowania tego obowiązku. 

Odpowiadając na zapytanie nr 2 zgłoszone w sprawie przygotowania miasta do 

zapewnienia bezdomnym miejsc w schroniskach w ramach „ Akcja zima" uprzejmie 

wyjaśniam: 

• Gmina Miasto Zgierz realizuje zadania związane z zapewnieniem schronienia 

osobom bezdomnym na mocy ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. 
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poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego 

w Zgierzu. 

W drodze konkursu został wyłoniony podmiot, z którym zawarto umowę (na okres do 

31.12.2014 r.) na realizację tego zadania. Jest nim Stowarzyszenie MONAR-

M A R K O T w Ozorkowie, które ma za zadanie zapewnienie schronienia, posiłku oraz 

niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Klienci MOPS w Zgierzu mają 

pierwszeństwo w korzystaniu z tych usług w placówce MONAR. 

Obecnie ze schroniska korzysta 16 osób. 

Koszt pobytu 1 osoby w schronisku wynosi - 555 zł miesięcznie. 

Na terenie miasta szczególnie w okresie zimowym patrole Straży Miejskiej 

i pracownicy socjalni monitorują podległe im rejony, pustostany, miejsca, gdzie mogą 

przebywać bezdomni w celu udzielania niezbędnej pomocy osobom tego 

potrzebującym. 

Odnośnie zapytania nr 3, uprzejmie informuję, że obowiązujący Regulamin 

utrzymania czystości i porządku na ternie Gminu Miasto Zgierz, stanowiący załącznik 

do Uchwały Nr XLIV/428/06 Rady Miasta Zgierza z dnia 23.02.2006 r. w § 25 jasno 

precyzuje obowiązki utrzymujących psy i zobowiązuje ich do usuwania 

zanieczyszczeń spowodowanych przez czworonogi. Oczywiście sprawa komplikuje 

się gdy mamy do czynienia z psami bezdomnymi. Niemniej jednak w przyszłym roku 

będziemy zobligowani do przyjęcia nowego Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku r$ terenie Gminy Miasto Zgierz i wtedy mam nadzieję uda się wypracować 

w ścisłym porozumieniu z Radą Miasta Zgierza stosowne rozwiązania pozwalające 

walczyć z tym uciążliwym dla mieszkańców problemem. 

Odpowiadając na zapytanie nr 4, dotyczące statusu prawnego pomieszczeń 

w bloku przy ul. Narutowicza 2 B, przeznaczonych na schron wyjaśniam, co 

następuje: 

• Pomieszczenia schronu usytuowane są w podpiwniczeniu budynku 

wielomieszkaniowego przy ul. Narutowicza 2 A w Zgierzu, stanowiącego 

współwłasność właścicieli lokali (w tym Gminy Miasto Zgierz), tworzących 



wspólnotę mieszkaniową. Zgodnie z posiadanymi dokumentami oraz w świetle 

przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. 

z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.), stanowią one część nieruchomości 

wspólnej. 

• Pomieszczenia schronu wykorzystywane były na stanowisko kierowania obroną 

cywilną Miasta Zgierza, na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa 

i wojny. Z chwilą zdjęcia z administracji samorządowej obowiązku 

utrzymywania stanowiska kierowania obroną cywilną i z uwagi na stan 

techniczny instalacji kanalizacyjnej i kominowej, nie spełniającej warunków 

należytego utrzymania zgromadzonego w schronie sprzętu, wyposażenie 

stanowiska zostało zdemontowane i zabezpieczone przez Wydział Zarządzania 

Kryzysowego, bądź ze względu na zły stan techniczny, poddane 

wybrakowaniu. 

• Wszystkie pomieszczenia, za wyjątkiem jednego, w którym znajduje się 

urządzenie filtrowentylacyjne zapewniające dostęp powietrza do pomieszczeń, 

zostały przekazane administratorowi nieruchomości - Miejskiemu 

Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Zgierzu. 

• Pomimo, iż pomieszczenia schronu straciły status stanowiska kierowania 

obroną cywilną, nadal figurują w ewidencji budowli ochronnych, 

z przeznaczeniem do ochrony ludności, w myśl wymogów ustawy z dnia 

21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 

Polskitj (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416). 
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