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W związku z pismem. Pana Adama Karzewnika- Zastępcy Prezydenta Miasta Piotrkowa 
Tryb z listopada 2020 roku, znak: DRM.186.2020 przesyłającego interpelację  radnego Pana 
Jana Dziemdziory złożoną  w dniu 23.11.2020 r. w sprawie podjęcia skutecznych działań  
wobec zarządców i właścicieli zdegradowanych budynków, zmierzających do przywrócenia 
im właściwego wyglądu ( przedmiotem interpelacji są  budynki przy ul. Zamkowej w 
Piotrkowie Tryb.). Jako przykład wskazano budynek przy ul. Zamkowej 14 w Piotrkowie 
Tryb. 

Odnosząc się  do treści wniesionej interpelacji uprzejmie informuję, że w sprawie wskazanej 
nieruchomości położonej przy ul. Zamkowej 14w Piotrkowie Tryb. w 2016 roku prowadzone 
było postępowanie administracyjne, mające na celu usunięcie potencjalnego stanu zagrożenia 
do zdrowia i życia generowanego przez znajdujące się  na tej nieruchomości budynki. 

W wyniku podjęcia stosownych działań  budynek frontowy (uznany wówczas za obiekt 
który stanowił  największe zagrożenie dla bezpieczeństwa dla przechodniów ) został  
zabezpieczony poprzez wykonania w nim zakryciu deskami wszystkich otworów okiennych i 
drzwiowych, przez co ograniczono możliwość  dostania się  do obiektu osób trzecich. 

Jednocześnie pragnę  poinformować, że w chwili obecnej tutejszy Inspektorat podjął  
dodatkowe czynności mające na celu eliminację, ewentualnych dodatkowych 
nieprawidłowości, związanych ze stanem technicznym budynków na tej nieruchomości. 

Jednakże z uwagi na konieczność  zebrania szczegółowych informacji w tym zakresie w tym 
również  konieczność  pozyskania stosownych ekspertyz technicznych, spawa zostanie 
rozpatrzenie z zachowaniem terminów określonych w Kpa. 

O wynikach podjętych działań  w tej sprawie tutejszy Inspektorat powiadomi Pana 
Przewodniczącego dodatkowym pismem po zakończeniu stosownych procedur. 

Odnosząc się  do kwestii zdegradowanych kamienic przy ul. Zamkowej w Piotrkowie Tryb. 
uprzejmie informuje, że tutejszy Inspektorat w miarę  posiadanych możliwości będzie 
podejmował  sukcesywne działanie mające na celu eliminację  wskazanych nieprawidłowości. 

Pragnę  jednocześnie zwrócić, uwagę, że większość  wskazanych nieruchomości znajduje 
się  w zasobach prywatnych, zdarza się  dosyć  często, że nieruchomości te nie mają  
uregulowanych stanów prawnych, co w znacznym stopniu komplikuje prowadzenie 
postępowań  ze skutecznym skutkiem. 
Jednocześnie pragnę  dodać, że każdy obiekt ( w którym wykazane zostaną  nieprawidłowości) 
wymaga odrębnego, niekiedy się  zdarza skomplikowanego postępowania administracyjnego, 
co wymaga znacznego zaangażowania ze strony tut Inspektoratu. 
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Jednocześnie informuję  z uwagi na fakt wystąpienia w ostatnim czasie epidemii COVID-19, 
tutejszy Inspektorat zmuszony jest zachować  szczególne środki ostrożności przy prowadzeniu 
czynności kontrolnych, w tym ograniczenie kontroli do minimum co reguluje specustawa o 
zapobieganiu COVID 19 co również  utrudnia działania w tym zakresie. 
W związku z powyższym w ostatnim okresie Inspektorat skupia się  w szczególności na 
interwencjach, które dotyczą  bezpośredniego zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. 
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