0o

!

I

Adam Karaszewski
Radny GiM
Czerwionk a-Leszczyny
ul. Leopolda Staffa 19
tel.501-528-782

/

UrzqdGmrnY itlliasta
Czerwiorrka-i-eszczYnY
Wplynqto do Kancelarii dnia
4

15. 0r*.

4 -23 0

lJl,oo^

l,i i IL, oi ^,'/-

Fiuaux),r,-, ,/)
Czuch6w

GW
15.04.20P

2019

i'IJ:',",]kRSrt&
Pan Bernard Strzoda
Przewodni cz4cy Rady Miej skiej
GiM Czenvionka Leszczyny

ul. Parkowa 9

Wniosek

Maj4c nawzglEdzie treSd pisma L.dz. KPCL 5604-34lAPl3044ll9 (w zalqczniku) oraz
wczeSniejsze wnioski Rady Dzielnicy Czuch6w oraz Rady Osiedla Malenie w sprawie
pustostanu bylego Hotelu przy :ul. Mtyriskiej, zwaZywszy na ostatni Smiertelny wypadek w
przedmiotowym budynkvoraz bezpoSrednie sqsiedawo nowo wybudowanego kompleksu
sportowo rekreacyjnego, wnoszg o wygospodarowanie Srodk6w finansowych w budZecie
Gminy w celu podjgcia dzialan zmierzajqcych do wyburzenia w/w pustostanu gdy? obecny
stan techniczny stwarza realne zagrolenie dlaZycia i zdrowia os6b postronnych
przebywaj4cych w pobliZu przedmiotowego budynku jak r6wnie2 nie licuje z
wyremontowan4 czgSci4 calego kompleksu.

Zpowalaniem:

Gminy I Mlasta

Zal4cznik:
Pismo L.dz. KPCL 5604-34lAPl3044lI9
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Otrzymuj4:
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W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 14.03.2019 r., Komisariat Policji
Czerwionce-Leszczynach informuje, 2e w opuszczonym budynku bylego hotelu
robotniczego (pustostan w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Mlyfrskiej), na przelomie
ostatnich lat odnotowaliSmy kilka zdarzeri gdzie doszlo do zgon6w os6b bezdomnych. Jednak
zdarzenia te (nie liczqc ostatniego z 2019 roku, gdzie w wyniku nieszczgsliwego wypadku
zgingla osoba bezdomna) nie mialy zwiqzkl ze stanem technicznym tego budynku.
Ponadto informujemy,2e w sprawie zabezpieczenia stanu technicznego budynku
bylego hotelu robotniczego na przelomie ostatnich dw6ch lat, trzykrotnie zwracaliSmy siq do
Urzgdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach w zwiqzku z realnym zagroheniem dla
2ycia i zdrowia przebywaj4cych tam os6b bezdomnych. W odpowiedzi na nasze wystqpienia
byly przeprowadzane prace, polegaj4ce na zam\xowaniu wszelkich wejS6 do w/w budynku.
Niestety ka2dorazowo w kr6tkim okresie czasu byty wydrpone nowe otwory w murze co
umozliwialo wejScie do pustostanu osobom bezdomnym.
Komisariat Policji w Czerwionce-Leszczynach maj4c na uwadze poprawg
bezpieczenstwa i zapobieganiu jakimkolwiek zdarzeniom nadzwyczajnym vryraZa poparcie dla
proj ektu dotycz4cego wyburzenia w/w pustostanu.
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Czenvionka- Leszczyny
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Dotvczv Wniosku z dnia 15.04.2019r. skierowaneeo przez Pana do Przewodniczacero Radv
A ieiskiei Gminv Czerwionka-Leszczvnv w sDrawie pustostanu przv ul. Altvnskiei w Dzielnicv
Czuch6w.

W odpowiedzi na Pana Wniosek w sprawie podjqcia dziatarl zmierzaj4cych do skutecznego
rozwiqSania problemu istniej4cego pustostanu, nieu2ytkowanego budynku po dawnym hotelu
robotniczym przy ut. Mtyrlskiej w Czuchowie informujemy, 2e obecny stan obiektu jest nam
znany. Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej systematycznie zabezpiecza budynek przed dostqpem
os6b postronnych.

MajAc na uwadze inwestycjq zreatizowanq w budynku przy u[. Mtyriskiej 21a sqsiadujqcym
z pustostanem oraz jej charakter spoteczny, wychowawczy i rekreacyjny, Zaklad Gospodarki
Mieszkaniowej wystqpit do Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o podjecie pitnych
dziatai zmierzajqcych do rozebrania nieuitkowanego obiektu. Celem jest poprawienie
bezpieczeristwa w okolicy oraz utrzymanie standard6w estetycznych w obrgbie nowo powstalej
inwestycji.
W zatqczeniu kserokopia pisma nr RKW,2019.00490 z dnia 18.03.2019r.

Otrzymuj4:
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1 x Biuro Rady Gminy i Miasta Czena,ionka-Leszczvnv
1 x Uz4d Gminy i Miasta Czerwionka-Leszcryny- Referat
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o/Czerwionka-Leszczyny
nr konta: 54 8454 1095 2003 0041 5527 0001

tet.

lnfrastruktury i Gospodarki Nieruchomokiami

(32) 43 11 440

fax: (32) 43 11 593
zgmoczerwionka-te6zcryny.com.pl
www. zgm.czerwionka-teszcyny. pt
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W nawi4zaniu do ostatnich wydarzeri, kt6re miaty miejsce w budynku bytego hotetu
robotniczego DGl znajduj4cego sie na dziatce 42021270 przy ut. Mtyriskiej
w Czenruionce - Leszczynach zwiqzanych z utrat4 zycia osoby postronnej Zaktad
Gospodarki Mieszkaniowej informuje, 2e pomimo podejmowanych ciqgtych dziatari
maj4cych na cetu zabezpieczenie obiektu pzed dostgpem os6b nieuprawnionych nie
jeste6my w stanie zapewnii ich skutecznoici.
Przeprowadzamy doraine kontrote w zakresie sprawdzenia zabezpieczefi, podczas
kt6rych stwierdzamy, 2e zabezpieczenia sq uszkodzone tub zniszczone, a na terenie
obiektu przebywaj4 osoby trzecie.
Wobec powyiszego wnioskujg o podjgcie pitnych dziatari zmiezaj4cych do rozebrania
obiektu zgodnie z wczeiniej szymi uzgodnieniami.
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