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Odpowiadając na interpelację Pana Radnego złożoną na sesji Rady Miasta 

Zgierza w dniu 28 lutego 2013 roku w sprawie sytuacji mieszkaniowej pani 

zamieszkałej w Zgierzu przy , informuję, 

co następuje: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o. o. w Zgierzu, 

które jest zarządcą budynku przy , na przestrzeni lat 2011-2012 

wielokrotnie wykonywało punktowe naprawy dachu na tym budynku. Naprawy te nie 

przyniosły pożądanego efektu, dlatego też zarządca podjął decyzję, o umieszczeniu 

remontu dachu budynku przy. (oficyna) w potrzebach 

remontowych na 2013 rok. 

Zarządca nieruchomości, przy udziale administratora budynku, inspektora 

nadzoru oraz kominiarza, celem wyjaśnienia problemów mieszkaniowych, z którymi 

zwróciła się do Pana Radnego pani , dokonał kontroli zajmowanego 

przez nią lokalu. Komisja po dokonanych oględzinach oceniła, że stan techniczny 

sufitu nie zagraża bezpieczeństwu użytkowników lokalu i nie wymaga on 

natychmiastowej naprawy (widoczne jest niewielke wybrzuszenie przy otworach 

okiennych - sufit na podłożu trzcinowym). W czasie kontroli dokonano również 

przeglądu drożności i ciągu przewodu kominowego przez Zakład Kominiarski 

"Florian". Najemca lokalu poinformował osoby kontrolujące, że w trakcie rozpalania 

w piecu incydentalnie pojawia się tzw. "cofka" dymowa, o czym wcześniej nie 

informował administrację. Aby poprawić proces spalania, zgodnie z sugestią 

kominiarza, zarządca budynku wymieni nasadę kominową. 



W czasie oględzin lokalu dokonano również przeglądu ogrzewacza, 

stwierdzając konieczność jego wymiany. Wprawdzie wymiana pieca należy do 

obowiązków wynajmującego, a obowiązujące przepisy nie określają okresu jego 

technicznego zużycia, dlatego też po stronie najemcy leży obowiązek zgłoszenia 

faktu trwałej niesprawności pieca do zarządcy, czego pani nie 

uczyniła. Piec zostanie wymieniony w terminie do końca marca bieżącego roku. 

Nadmieniam ponadto, że z informacji uzyskanych od zarządy nieruchomości 

wynika, że w sprawach poruszanych w interpelacji przez Pana Radnego, w dniu 

20 lutego 2013 roku zwrócili się z pismem do administracji najemcy lokalu przy 

w Zgierzu. 
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