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Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
KANCELARIA 

dnia O 9 -02- 2021 

Nr ń  podpis 40b  

Sz. Pan 
Marian Blaszczyński 
Przewodniczący Rady Miasta 
Piotrkowa Tryb. 
w/m 

PINB.5110.13.2020.KG 

W uzupełnieniu do pisma tutejszego organu z dnia 9.12.2020 roku będącego odpowiedzią  
na 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. ) — przesłaną  przy piśmie Pana Adama 
Karzewnika — Zastępcy Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb., gdzie jako przykład wskazano 
budynek przy ul. Zamkowej 14 w Piotrkowie Tryb. tutejszy Inspektorat uprzejmie informuje 
co następuję: 

W wyniku przeprowadzonej w dniu 28.01.2021 r. kontroli nieruchomości przy ul. 
Zamkowej 14 w Piotrkowie Tryb. potwierdzono zły stan techniczny znajdujących się  na niej 
obiektów budowlanych, jednakże stan ten w chwili obecnej nie genertije-  iStrithe'gó żagrożenia 
dla życia i bezpieczeństwa ludzi w tym w szczególności budynek frontowy usytuowany 
bezpośrednio przy ul. Zamkowej 14 w Piotrkowie Tryb., który na skutek wcześniejszej 
interwencji tutejszego organu został  odpowiednio zabezpieczony, przez co uniemożliwiony 
jest dostęp do budynku przez osoby postronne jak również  zlikwidowano zagrożenia dla osób 
które mogły bądź  mogą  się  poruszać  w obrębie tego budynku 

Jednocześnie pragnę  poinformować, ze obecni w trakcie kontroli współwłaściciele tej 
nieruchomości zobowiązali się  do wykonania rozbiórki wszystkich obiektów znajdujących się  
na tej działce w terminie do 30 września 2021 roku po uprzednim uzyskaniu wszystkich 
stosownych pozwoleń  w tym również  uzgodnień  z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 
gdyż  przedmiotowa działka znajduje się  w gminnej strefie ochronny zabytków. 

Dalsze działanie ze strony tutejszego Inspektoratu mogą  polegać  na wdrożeniu 
ewentualnych procedur dyscyplinujących współwłaścicieli tych obiektów do poprawy ich 
stanu technicznego w przypadku zaniechania deklarowanej rozbiórki. 

• Ot mują: 
Adresat z prośbą  o przekazanie 
odpowiedzi radnemu Panu Janowi Dzierndziorze 

Do wiadomości: 
1. Pan Adam Karzewnik 

W-ce Prezydent Miasta 
Piotrkowa Tryb. 
w/m 


