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Odpowiadając na Pani interpelację z dnia 26 maja 2011 r. uprzejmie informuję, iż 
w budynkach przy ul. Dąbrowskiego 2 nie funkcjonują Wspólnoty Mieszkaniowe, jak 
również nie wydawałam polecenia przyłączenia tych budynków do przenośnej 
kotłowni. 

Jak mogę domniemywać, skierowana do mnie interpelacja dotyczy budynków 
Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Narutowicza 2A i 2B w Zgierzu. Ujmując rzecz 
historycznie, na podstawie informacji uzyskanych od MPGM Spółka z o.o. w Zgierzu 
- Zarządcy tych nieruchomości oraz po zapoznaniu się z dokumentacją wyjaśniam 
kolejno: 
1. Firma FORTUM Power Heat Polska Spółka z o.o., we wcześniejszych 

rozmowach i oficjalnie pismem z listopada 2008 r., jako operator i dzierżawca 
miejskiego systemu ciepłowniczego, wystąpiła do Zarządcy w/w wspólnot 
z propozycją przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, warunkując 
przyłączenie budynków wyposażeniem ich w instalacje niezbędne do poboru 
energii cieplnej. 

2. Współwłaściciele nieruchomości, w tym również właściciel lokali komunalnych 
w tych budynkach, tj. Gmina Miasto Zgierz, stosownie do powyższego, podjęli 
uchwałę o przeprowadzeniu remontu termomodernizacyjnego, który w swym 
zakresie, oprócz wykonania docieplenia ścian budynku, obejmował również 
wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej. Realizacja tego zadania związana była ze znacznym wysiłkiem 
finansowym, gdyż oprócz pozyskanych kredytów, niezbędne było zgromadzenie 
udziału własnego. Łączny koszt inwestycji dla budynku przy ul. Narutowicza 2 B 
wyniósł 360.000,00 zł. Inwestycja w budynku przy ul. Narutowicza 2 A kosztowała 
330.000,00 zł. W obydwu Wspólnotach udział własny właścicieli stanowił 20 %, 
pozostałe koszty pokryte zostały środkami pochodzącymi z kredytu bankowego. 
Przed sezonem grzewczym 2009/2010 budynki przygotowane były do odbioru 
ciepła, składając wcześniej stosowne wnioski, w celu zawarcia umowy 
przyłączeniowej. 

3. W lipcu 2009 r., firma FORTUM poinformowała Zarządcę wspólnot, iż nie jest 
możliwa realizacja tej inwestycji wyłącznie ze środków finansowych spółki, co 
związane było z odmową przez ówczesne władze realizacji budowy sieci cieplnej 
0 średnicy dostosowanej do aktualnych potrzeb cieplnych tego rejonu (2xDn 150) 
1 akceptacją jedynie budowy sieci o przekroju 2xDn 300, traktując odcinek 
magistrali biegnący w ulicy Dąbrowskiego jako I etap zadania budowy sieci 
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spinającej z Osiedlem 650-lecia. Propozycja współfinansowania nie znalazła 
akceptacji władz. 

4. We wrześniu 2009 r., na zorganizowanym przez Zarządcę spotkaniu 
z mieszkańcami przy udziale władz miasta, PEC spółka z o.o. w Zgierzu, podjęło 
zobowiązanie realizacji tej inwestycji we własnym zakresie, tak aby zakończyć 
budowę odcinka sieci w okresie poprzedzającym rozpoczęcie sezonu grzewczego 
2010/2011. 

5. Na przestrzeni 2010 r., Zarządca zaniepokojony brakiem jakichkolwiek działań 
w terenie, wielokrotnie monitował zarówno w PEC, jak również u władz miasta 
o konieczności rozpoczęcia prac, tak by najpóźniej w listopadzie możliwa była 
dostawa ciepła do lokali. 

6. Pomimo zapewnień ze strony Pana Prezydenta Jerzego Sokoła, Fortum Power 
And Heat Polska Spółka z o.o. i Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej nie 
rozpoczęły budowy sieci, gwarantującej dostawę ciepła w roku 2010 dla w/w 
Wspólnot. 

7. Mieszkańcy w/w nieruchomości wraz z Zarządcą, w drugim dniu mojego 
urzędowania poprosili o spotkanie, na którym pozyskałam informację 
o istniejącym od 2009 r. problemie. Najistotniejszą sprawą był fakt pozostawienia 
mieszkańców przez kolejny sezon grzewczy bez żadnego źródła ciepła, albowiem 
wykonanie pełnego zakresu instalacji wewnętrznych wymagało likwidacji 
lokalnych źródeł ciepła (piece węglowe). Przypominam, że wówczas temperatury 
zewnętrzne sięgały -20°C, a temperatura w mieszkaniach nie przekraczała 

Biorąc pod uwagę powyższe, jak również względy społeczne oraz cel, w jakim 
powołane zostały gminy, podjęłam niezwłoczne działania zapewniające dostawę 
energii cieplnej do budynku. Jedynym wówczas możliwym do wykonania w bardzo 
krótkim czasie rozwiązaniem, było wynajęcie mobilnej kotłowni kontenerowej 
i podłączenie jej do istniejącego przyłącza. Fakt, iż za mieszkańcami tych 
nieruchomości stała osoba Prezydenta Miasta, dająca słowne poręczenie wobec 
dostawcy mobilnej kotłowni, pozwolił na jej dostarczenie. 

Reasumując, Gmina Miasto Zgierz nie zawierała żadnej umowy cywilno-prawnej, 
a tym samym nie finansowała zadania przyłączenia przedmiotowych wspólnot do 
przenośnej kotłowni. Wszelkie koszty związane z uruchomieniem kotłowni, jak 
również z jej eksploatacją znajdują się u Zarządcy i są w całości pokrywane 
bezpośrednio przez mieszkańców budynków. 
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