Zarządzenie Nr 75/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów
z dnia 5 sierpnia 2022 roku

w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości
położonej w Łasiecznikach

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38. art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021
Rady

Ministrów

r. poz.

1899 ze zm.) oraz Rozporządzenia

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie

nieruchomości z dnia 14 września 2004 roku (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 ze zm.) Burmistrz Miasta

i Gminy Bolimów zarządza, co następuje:

$ 1.1. Ogłaszam, że przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew.
622 położonej w miejscowości Łasieczniki odbędzie się w dniu 6 września 2022 roku o godz. 9:00
w budynku Urzędu Miasta i Gminy Bolimów.
2.

Ustalam,

że

przetarg

na

sprzedaż

nieruchomości

odbędzie

się

w

ustnego

formie

przetargu

nieograniczonego.

$ 2. Ustalam treść ogłoszenia o przetargu jak w załączniku do zarządzenia.

$ 3. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy

Bolimów oraz na stronach internetowych Gminy Bolimów.

$

4.

Wykonanie

zarządzenia

powierza

się

Dyrektorowi

Wydziału

Rozwoju

Gospodarczego,

planowania przestrzennego i Inwestycji Gminy

$ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Gminy Bolimów
i ta
Burmistrz Miak
a

Załącznik do

Zarządzenia Nr 75/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów
z dnia 5 sierpnia 2022 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Bolimów

ogłasza w dniu 6 września 2022 roku o godz. 9:00 ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Łasieczniki
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Termin poprzednich przetargów — 26.04.2022 r., 29.06.2022 r.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Bolimów ul. Łowicka 9 — sala nr 19

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie
szeregowej znajdująca się pod adresem łŁasieczniki 9. Powierzchnia zabudowy (zgodnie z kartoteką

budynków) wynosi 44,0 m”, a powierzchnia użytkowa 36,0 m”. Budynek znajdujący się na działce jest
budynkiem parterowym z poddaszem nieużytkowym. Zgodnie z kartoteką budynków prowadzoną
przez Starostwo Powiatowe w Skierniewicach rok budowy budynku to 1967 r. W lokalu znajduje się
przedsionek oraz dwa pomieszczenia, w lokalu nie ma łazienki.

Na budynek będący przedmiotem przetargu sporządzona jest ekspertyza dotycząca stanu
technicznego lokalu mieszkalnego zatwierdzona przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Skierniewicach. Ekspertyza stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Lokal mieszkalny objęty jest decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Skierniewicach, w której właścicielowi nieruchomości nakazano zabezpieczenie obiektu poprzez
usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących stanu technicznego lokalu tj.:
- wymianę uszkodzonych elementów konstrukcyjnych dachu, głównie przy kominie oraz naprawę
pokrycia dachu w celu wyeliminowania przecieków,
- usunięcie zawilgocenia i odgrzybienie ścian zewnętrznych i wewnętrznych lokalu oraz wykonanie
izolacji termicznej na ścianie zewnętrznej,
- wymianę okna z drewnianym parapetem w pokoju.

W decyzji wyznaczono termin wykonania robót do dnia 31 grudnia 2022 roku. Zgodnie z ww. decyzją

wykonanie przedmiotowych robót nie wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, ponieważ mają

one charakter naprawczy. Decyzja stanowi załącznik do ogłoszenia.
Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zapoznania się z treścią ekspertyzy oraz
ww. decyzją. Przed wykonaniem prac remontowych lokal nie może być użytkowany na cele
mieszkalne jak i inne.
Budynek posiada przyłącze do sieci wodociągowej oraz sieci energetycznej. Istnieje
możliwość

przyłączenia do sieci kanalizacyjnej,

studzienka znajduje się w granicy nieruchomości.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej powiatowej.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu wołna jest od obciążeń oraz zobowiązań wobec

osób trzecich.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze stanem nieruchomości. W celu
umówienia się na oględziny lokalu należy skontaktować się z Urzędem Miasta i Gminy Bolimów pod
nr tel. 46 819 50 80
Regulamin przetargu:
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na konto
depozytowe Gminy Bolimów

|
|

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach o/Bolimów
50 9297 0005 0600 0215 2012 0006
nie później niż do dnia 1 września 2022 roku.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy
Gminy Bolimów z oznaczonym na dowodzie wpłaty numerem działki i miejscem jej położenia.

2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne. W przypadku małżonków do
dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich
ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie
małżonków
przypadku
W
przez współmałżonka.
po cenie wylicytowanej
nieruchomości
posiadających rozdzielność majątkową należy przedłożyć dokument potwierdzający taki stan prawny.
3. Osoby biorące udział w przetargu zobowiązane są do przedłożenia komisji przetargowej dokument
potwierdzający tożsamość lub pełnomocnictwo. W przypadku spółki cywilnej dowodów tożsamości,
stosownych pełnomocnictw, w przypadku osób prawnych — aktualnego wpisu do rejestru, stosownych
pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli
uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

przynajmniej

jeden

5. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić
mniej niż | % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia nieruchomości.

7. Osoba

przystępująca

do

przetargu jednocześnie

oświadcza,

że

zapoznała

się z przedmiotem

przetargu.

8. Pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu
przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia odpowiednio odwołania, zamknięcia, unieważnienia
lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
9. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przez nabywcę nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, na wskazane konto bankowe Gminy
Bolimów
Bank Spółdzielczy w Skierniewicach o/Bolimów

23 9297 0005 0600 0215 2012 0007
Za datę wniesienia ceny sprzedaży nieruchomości uważa się datę wpływu

środków pieniężnych na

rachunek bankowy Gminy Bolimów.
10. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia
umowy przenoszącej własność najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczony
miejscu i terminie Burmistrz Miasta i Gminy Bolimów może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
11. Koszty notarialne, koszty związane z wpisem prawa własności
i ewentualne okazanie granic nieruchomości pokrywa nabywca.

12.

Burmistrz

Miasta

i Gminy

Bolimów

zastrzega

sobie

prawo

w księgach

odwołania

wieczystych, jak

lub

unieważnienia

przetargu.

Położenie działek można zobaczyć na stronie internetowej https://powiat-skierniewice.geoportal2.pl/
stronie _ internetowej
na
również
umieszczone
zostało
przetargu
o
Ogłoszenie
https://bip.ugbolimow.nv.pl oraz htips://www.bolimow.pl/
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EKSPERTYZA
dotycząca stanu technicznego lokalu mieszkalnego
zlokalizowanego na działce o nr ew. 622

położonego w miejscowości Łasieczniki nr 9.

Wykonał:
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inż, Wojełech Hanu
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1-8346/19/7'
iewicach

EKSPERTYZA
dotycząca stanu technicznego lokalu mieszkalnego
zlokalizowanego na działce o nr ew. 622 położonego w miejscowości Łasieczniki nr 9.

Ekspertyzę wykonano w Zespole Usług Projektowych w Skierniewicach w oparciu i na podstawie:
—

Zlecenia Urzędu Gminy w Bolimowie;

—

Postanowienia nr 25/21 z 16.12.2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Skierniewicach;

— _ Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami;
— - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 12.04.2002 r. z późniejszymi zmianami;

— _ Oględzin obiektu wykonanych z udziałem przedstawiciela Urzędu Gminy Bolimów.

Dane ogólne

na
Omawiany lokal zlokalizowany jest w środkowej części 8-rodzinnego budynku mieszkalnego
wydzielonej działce o nr ewidencyjnym 622 w miej scowości Łasieczniki, gm. Bolimów.
m. Lokal
Lokal znajduje się w budynku parterowym, bez podpiwniczenia z nieużytkowym poddasze

według informacji przedstawionych przez Urząd Gminy od ca 2 lat nie jest użytkowany.

Wygląd

e
budynku od strony zewnętrznej północnej omawianego lokalu ilustrują fotografie oznaczon
numerami 1, 2, 3, 4.

Lokal, do którego wejście jest od strony północnej składa się z trzech części:
1.

przedsionek o wymiarach 2,16x2,48 mi powierzchni 5,35 m?

2.

pokój o wymiarach 5,16x4,58 m i powierzchni 23,63 m

3.

pomieszczenie bez okna pełniące kiedyś funkcję kuchni o wymiarach 2,85x2,50 m i
powierzchni 7,12 m?

4.

Wysokość pomieszczeń ca 2,80 m

W lokału brak jest łazienki i w-c oraz pomieszczenia możliwego do użytkowania przeznaczonego
na kuchnię.
Jak wspomniałem wyżej lokal od ca 2 lat nie jest użytkowany, a jego stan techniczny wskazuje, że
w trakcie użytkowania sposób jego użytkowania pozostawiał wiele do życzenia. Lokal jest brudny
i widoczne są braki w jego bieżącej konserwacji jak i prawidłowego użytkowania.
W obecnym stanie omawiany lokal nie spełnia żadnych warunków zarówno technicznych jak i
użytkowych umożliwiających wykorzystanie go na cełe mieszkalne jak i inne.
Potwierdzeniem powyższej opinii jest opis poszczególnych elementów lokalu jak i
wyszczególnienie elementów brakujących.
I tak:
-

Ściany zewnętrzne, fundamenty

wykonane z cegły pełnej palonej o grubości 55 cm. Ściany pod względem konstrukcyjnym
w stanie dobrym umożliwiającym ich dalsze użytkowanie. Mimo grubości, ściana nie
spełnia jednak warunków prawidłowej izolacyjności termicznej. Ściany od strony
zewnętrznej nieotynkowane.
W trakcie oględzin nie dokonywano żadnych odkrywek . Zawilgocone fragmenty ściany
przy podłogach świadczą o braku izolacji poziomej p-wodnej lub jej uszkodzeniu.
-

Ściany wewnętrzne

ściany wewnętrzne z cegły, do pozostawienia. Ściany są otynkowane tynkami w całości do
naprawy, częściowo do wymiany, a częściowo do przetarcia. Tynki są w wielu miejscach
uszkodzone, brudne oraz ze śladami zacieków. Według oświadczenia Urzędu Gminy dach
wraz z pokryciem został naprawiony i nowe zacieki nie mają miejsca. Potwierdzeniem tego
jest fakt, że oględziny wykonywałem w trakcie ulewnego deszczu i w tym czasie żadne
zacieki nie pojawiły się. W kilku miejscach ściany zagrzybione. w trakcie remontu należy
zagrzybienia zlikwidować.

sufity

Sufity w budynku podwieszony do stropu z płyt piłśniowych (fot. 16, 17, 18). Płyty brudne,
ugięte w wielu miejscach z widocznymi zaciekami i spękaniami. Całość płyt do wymiany
lub rozbiórki i w ich miejsce do wykonania nowego tynku. Strop bez żadnego ocieplenia,
które należy wykonać.
dach

Konstrukcja dachu drewniana, kryta papą. Konstrukcja dachu wymaga naprawy polegającej
na wymianie uszkodzonych elementów. Pokrycie z papy było w ostatnim czasie naprawione
i w chwili obecnej nie stwierdzono przecieków.
podłogi
W pokoju podłoga z płyt pilśniowych na legarach, spękana, pouginana w całości do
wymiany. W trakcie chodzenia ugięcie podłogi jest na tyle duże, że może stanowić

niebezpieczeństwo dla użytkownika. Całość podłogi do wymiany.
W pomieszczeniu przedsionka i pomieszczeniu użytkowanym jako kuchnia podłóg brak.
Na fragmentach znajdują się wylewki betonowe, krzywe, powybijane, w stanie
zagrażającym użytkownikom. Całość podłóg w tych pomieszczeniach do wykonania.
stolarka
Drzwi wewnętrzne zniszczone w 100%, połamane, uszkodzone, a ich stan ilustrują

fotografie nr 8, 9. Drzwi do wymiany na nowe.
Okno w pokoju z drewnianym parapetem z pojedynczym szkleniem. Okno do wymiany na
nowe spełniające aktuałne wymogi, w tym izolacyjności termicznej.
instalacje

- elektryczne — od ca 2 lat instalacja elektryczna odłączona. Instalacja do wykonania w
całości przez uprawnionego instalatora.
- grzewcza — lokal nie posiada ogrzewania. Należy przeanalizować i wykonać instalację

grzewczą w zależności od możliwości użytkownika. Może to być ogrzewanie elektryczne,

może być lokalnie zamontowany piec lub inny zgodny z prawem system.

wod-kan — do lokalu doprowadzone jest przyłącze wodociągowe bez rozprowadzenia
instalacji wewnętrznych. Uniemożliwia to korzystanie z wody. Instalacji kanalizacyjnej
brak. Zarówno instalację wewnętrzną wody jak i kanalizacji ze zbiornikiem ścieków do
wykonania.
Wnioski i zalecenia.
Oceniany lokal w chwili obecnej nie może być użytkowany zarówno na cele mieszkalne jak i inne.

Użytkowanie lokalu może nastąpić po wykonaniu wszystkich prac, napraw oraz wykonaniu nowych
instalacji. Wykonać należy również pomieszczenie łazienki i wc.
Wszystkie roboty muszą być wykonane przez wyspecjalizowanych rzemieślników.
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Skierniewice, 07.07.2022r.
Urząd Miasta i Gi miny

PINB.7356/54/21

Bolimów

DECYZJA nr 34/22

Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.
z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.), art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.
z 2021r. poz.735) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie
sprawdzenia stanu technicznego lokalu mieszkalnego na działce nr ew. 622 we wsi Łasieczniki
nr 9

nakazuję
Gminie Bolimów zabezpieczenie obiektu poprzez usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości
dotyczących stanu technicznego lokalu mieszkalnego tj.
- wymianę uszkodzonych elementów konstrukcyjnych dachu, głównie przy kominie oraz
naprawę pokrycia dachu w celu wyeliminowania przecieków,
- usunięcie zawilgocenia i odgrzybienie ścian zewnętrznych i wewnętrznych lokalu oraz
wykonanie izolacji termicznej na ścianie zewnętrznej,
- wymianę okna z drewnianym parapetem w pokoju
Powyższe roboty należy wykonać w terminie do 31.12. 2022 r.

Uzasadnienie

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi pismem z dnia 4 listopada 2021r. przekazał pismo

MsńsuRzaiB» 2 28.10.2021r. w sprągyie stanu technicznego gminnego lokalu
mieszkalnego zlokalizowanego w Łasiecznikach na działce nr ew. 622.

Zawiadomieniem z dnia 19.11.2021r. wyznaczono oględziny w przedmiotowej sprawie

na dzień 08.12.2021r.
Podczas oględzin przeprowadzonych na działce nr ew. 622 ustalono, że właścicielem
nieruchomości jest Gmina Bolimów, a zarządzającym Wójt Gminy Bolimów. Stwierdzono, że
przedmiotowy budynek jest w średnim stanie technicznym. Ściany budynku murowane z cegły.
Podłoga z płyt pilśniowych twardych ułożonych na deskach drewnianych, które z kolei ułożone

są na legarach.

Największe zniszczenie stwierdzono na stropie lokalu, przykrytym płytami. Zauważono
około 5 zacieków różnej wielkości sugerujących nieszczelności w pokryciu dachu papą. Należy
zauważyć, że są to zacieki stare. Największy zaciek zauważono przy ścianie wewnętrznej w
pobliżu komina. Stwierdzono ponadto zagrzybienie ścian przy podłodze, największe na

ścianach przy lokalu nr 10 i nr 12. Podłoga zniszczona, wyraźne ugięcia płyt podczas
chodzenia.
Budynek (lokal nr 9) nie posiada licznika, a główne zasilanie elektryczne poprowadzone
w „peszlu” jest rozprowadzone na wszystkie lokale budynku.
Budynek nie jest użytkowany od listopada 2019r.

Ponieważ w trakcie oględzin tutejszy urząd powziął uzasadnione wątpliwości co do

stanu technicznego przedmiotowego lokalu, postanowieniem nr 25/21 z dnia 16.12.2021.
zobowiązano Gminę Bolimów do przedłożenia w tutejszym urzędzie technicznej ekspertyzy
dotyczącej stanu technicznego lokalu mieszkalnego oraz określenia czynności, które należy

wykonać, aby doprowadzić obiekt do stanu zgodnego z prawem , opracowanej przez jednostkę
lub osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane, w terminie do 31.03.2022r.

Przy piśmie z dnia 2 marca 2022 r. znak GRP.7126.1.1.2022 Gmina Bolimów przesłała

ekspertyzę dotyczącą stanu technicznego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr
ew. 622 położonego w miejscowości Łasieczniki nr 9. We wnioskach i zaleceniach niniejszej
ekspertyzy stwierdzono, iż „oceniany lokal w chwili obecnej nie może być użytkowany

zarówno na cele mieszkalne jak i inne. Użytkowanie lokalu może nastąpić po wykonaniu
wszystkich prac, napraw oraz
pomieszczenie łazienki i w.c.”

wykonaniu

nowych

instalacji.

Wykonać

należy

również

Wobec powyższych ustaleń i zgromadzonych materiałów Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach pismem z dnia 24.03.2022 r. poinformował strony
postępowania o możliwości, zgodnie z art. 10 $ 1 kodeksu postępowania administracyjnego,
zapoznania się z materiałem dowodowym zebranym w powyższej
s korzy stała z tego unormowania prawnego.
EREEEEEEM

W dniu 31.03.2022 r. GWESSESTEy

sprawie.OE.

zapoznała się ze zgromadzonym

materiałem i złożyła na tę okoliczność stosowne oświadczenie, a następnie w dniu 05.04.2022r.
złożyła w tutejszym urzędzie pismo zatytułowane „uwagi do ekspertyzy lokalu mieszkalnego
w miejscowości Łasieczniki nr 9”, W piśmie tym strona postępowania podnosiła m.in. zbyt
ogólny opis stanu technicznego dachu, bez podania elementów koniecznych do wymiany oraz

nie zbadanie stanu belek drewnianych i desek na suficie.
W związku z powyższym zwrócono się do autora ekspertyzy o odniesienie się do uwag
zawartych w przywołanym wyżej piśmie.

Pismem z dnia 11.04.2022r. (data wpływu do urzędu 14.04.2022 r.) autor opracowania
przekazał odpowiedź na powyższe uwagi strony postępowania. Stwierdził m.in. , że wykonał
ekspertyzę, w której zawarł

wnioski stanowiące , że aby zamieszkać w przedmiotowym lokalu

należy wykonać kapitalny remont z przebudową. Ponadto sprawdził więźbę dachowąi pokrycie
dachu pod względem ewentualnych przecieków, których ślady występowały na ścianach.
Odnośnie sufitu nastąpiła sugestia, że jest on do wymiany, bez wskazania sposobu wykonania
tejże.
Ponieważ z opracowanej ekspertyzy jasno wynika, że lokal obecnie nie może być
użytkowany na cele mieszkalne jak i inne, a do jego użytkowania niezbędny jest kapitalny

remont wraz przebudową, a jednocześnie w obecnym stanie nie zagraża on życiu ani zdrowiu,
stwierdza się, że ewentualne postępowanie w celu przystosowania lokalu do użytkowania może

być

prowadzone,

zgodnie

z posiadanymi

kompetencjami,

w

Wydziale

Architektury

i

Budownictwa Starostwa Powiatowego w Skierniewicach.
dniu

Taką informację tutejszy urząd przekazał Burmistrzowi Miasta i Gminy Bolimów w
14.03.2022r. dodając jednocześnie, iż w przypadku ewentualnego zbycia lokalu w

obecnym stanie należy nabywcy przekazać opracowaną ekspertyzę techniczną.
Następnie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach decyzją nr
11/22 zdnia 25.04.2022r. umorzył postępowanie administracyjne w sprawie sprawdzenia stanu

technicznego lokalu mieszkalnego na działce nr ew. 622 we wsi Łasieczniki 9.
Od niniejszej decyzji odwołanie złożyła
SREDNE>
Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi uchylił w całości
zaskarżoną decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach nr

11/22

z dnia

25.04.2022r.

znak

PINB.7356/54/21

i przekazał

sprawę

do ponownego

rozpatrzenia stwierdzając, że umorzenie postępowania administracyjnego w przedmiotowej
sprawie jest przedwczesne.

Prowadząc

ponownie

postępowanie

administracyjne

w

przedmiotowej

sprawie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego uznał, iż zasadnym jest zastosowanie art. 66 ust.
| ustawy Prawo budowlane, który daje możliwość skutecznej realizacji obowiązków

wynikających z art. 61, który z kolei stanowi, że właściciel lub zarządca winien utrzymywać
obiekt zgodnie z przeznaczeniem, utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym,

nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności
technicznej ( vide art. 5 ust. 2 ustawy Prawo budowlane).
W przedstawionej ekspertyzie technicznej zawarto

szereg

uchybień,

wyeliminować, aby umożliwić użytkowanie lokalu na cele mieszkalne.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach

które należy

opierając

się na

wnioskach i zaleceniach przywołanej ekspertyzy, uznał, że aby utrzymać obiekt w nałeżytym
stanie technicznym (art. 66 ust. 1 pkt.3) i nie dopuścić do jego nadmiernego pogorszenia należy
wykonać roboty określone w sentencji niniejszej decyzji.

Podkreślić należy, w ślad za orzecznictwem sądów administracyjnych, że wykonanie
powyższych robót zgodnie z przesłanką art. 66 ust. 1 ustawy Prawo budowlane nie wymaga
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, ponieważ mają one charakter naprawczy, a więc
odnoszą się do stanu obiektu budowlanego, jaki powinien być zachowany przy jego

użytkowaniu.
Zgodnie

zatem z art. 66 ust. I pkt

3 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r. poz.

2351 z późn. zm.) w przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany jest w nieodpowiednim
stanie technicznym, organ nadzoru budowlanego nakazuje w drodze decyzji usunięcie
stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku.
Zwraca
się
uwagę
na
prowadzenie
robót
związanych
z
usuwaniem
nieprawidłowości w sposób nie zagrażający życiu i zdrowiu ludzi i bezpieczeństwu
mienia.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Łódzkiego
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi za moim pośrednictwem w
terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Stronie przysługuje również, zgodnie z art. 127a $ I Kpa (Dz.U. z 2020r. poz. 256),

prawo do zrzeczenia się odwołania. Z, dniem doręczenia organowi administracji publicznej
oświadczenia

o zrzeczeniu

się prawa

do

wniesienia

OCNA.
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Otrzymują :

A
Ży

Miasto ĄGmina Bolimów

Do wiadomości :

1.
2.
3.

Burmistrz Miastai Gminy Bolimów
Starosta Skierniewicki
PINBa/a

odwołania

przez

ostatnią

ze

stron

