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Odpowiadając na interpelację z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie 
opuszczonych, szpetnych budynków wyjaśniam, co następuje: 

Nieruchomości przy ul. Łęczyckiej 16 i 18 stanowią własność prywatną. 
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku Prawo lokalowe 
oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska 
z dnia 5 października 1974 r. w sprawie przejmowania budynków nie 
stanowiących własności jednostek gospodarki uspołecznionej w zarząd 
terenowych organów administracji państwowej lub jednostek gospodarczych, 
przedmiotowe budynki przejęte zostały w tzw. zarząd państwowy (budynki przy 
ul. Łęczyckiej 16 - decyzją administracyjną znak: GT-8142/97/83 z dnia 
24.09.1983 r., budynki przy ul. Łęczyckiej 18 - decyzją znak: GKM-8142/48/85 z 
dnia 29.08.1985 r.). Wraz z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 2 lipca 
1994 r. o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych, utraciła moc ustawa Prawo 
lokalowe, a miasto pozbawione zostało podstawy prawnej do sprawowania 
zarządu budynkami. Wobec faktu, że bezskuteczne okazały się próby 
przywrócenia zarządu nieruchomościami na rzecz właścicieli (spadkobierców), 
działając w oparciu o art. 61 ustawy o najmie lokali (...), „administrowanie" 
budynkami odbywa się w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego o prowadzeniu 
cudzych spraw bez zlecenia. Z uwagi na nieodpowiedni stan techniczny 
drewnianych budynków frontowych usytuowanych na terenie nieruchomości 
przy ul. Łęczyckiej 16 i 18 oraz brak zainteresowania budynkami za strony 
właścicieli (spadkobierców), najemcom wskazane zostały lokale zamienne, 
a budynki wyłączone zostały z dalszego użytkowania. Jednocześnie, 
administrator budynków wykonał niezbędne czynności zabezpieczające, mające 
na celu usunięcie ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa ludzi i mienia. 
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W związku z tym, że do wydania decyzji na rozbiórkę budynku niezbędne jest 
oznaczenie strony posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, a z dokonanych 
ustaleń wynika, że potencjalni właściciele nie uregulowali swoich stanów 
prawnych co do własności nieruchomości, organ administracji architektoniczno 
- budowlanej i nadzoru budowlanego nie będzie miał możliwości 
wyegzekwowania wykonania wydanej decyzji. Nadmienić należy również, że 
obydwa przedmiotowe budynki objęte są ochroną konserwatorską (figurują 
w ewidencji zabytków). 

Nieruchomość przy ul. 3 Maja 9 była własnością Gminy Miasto Zgierz, 
jednakże została sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
w dniu 21 września 2004 roku. W chwili obecnej stanowi własność prywatną. 

Nieruchomość przy ul. 3 Maja 33 na chwilę obecną pozostaje we 
współwłasności Gminy Miasto Zgierz w udziale 206/626 i osób fizycznych 
w udziale 210/626. W stosunku do przedmiotowej nieruchomości toczy się 
postępowanie sądowe o zniesienie współwłasności. Niemniej jednak, z uwagi 
na zły stan budynku frontowego wpisanego do gminnego rejestru zabytków, 
Gmina Miasto Zgierz jako współwłaściciel, cały czas monitoruje sytuację. 
Wspólnie z pozostałymi współwłaścicielami ww. nieruchomości, podejmowane 
są czynności niezbędne do zabezpieczenia obiektu w celu wyeliminowania 
zagrożenia dla postronnych osób, zwłaszcza użytkowników bezpośrednio 
przyległego chodnika. 

Nieruchomości przy ul. 3 Maja 24a i przy ul. Dubois 5 stanowią własność 
prywatną, w związku z czym Prezydent Miasta nie ma kompetencji w zakresie 
decydowania o sposobie ich wykorzystania i zagospodarowania przez 
właścicieli. 

Przypomnieć pragnę również, że wskazane przez Pana budynki już od 
wielu lat (co najmniej dziesięciu) stoją niezamieszkane i szpecą wizerunek 
miasta, na co żaden z radnych i Prezydentów Miasta poprzednich kadencji nie 
zwracał uwagi, nie czyniąc nic celem dokonania zmiany istniejącego stanu. 
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