
Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Błaszczyka  

na 27. posiedzeniu Senatu 
w dniu 21 lutego 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego 

Szanowny Panie Ministrze! 
Kieruję zapytanie o plany ministerstwa – w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji oraz wizyty 

mieszkańców bloku w Łęczycy, którego właścicielem jest Poczta Polska SA – w sprawie mieszkań stanowią-
cych zasób nieruchomości Poczty Polskiej. 

W dniu 16 lipca 2010 r. złożyłem oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w wyżej wymienio-
nej sprawie. W odpowiedzi z dnia 16 sierpnia 2010 r. została przekazana informacja o przewidywanej zbęd-
ności nieruchomości dla celów statutowych Poczty Polskiej SA z wiążącą datą – IV kwartał 2012 r. W odpo-
wiedzi na oświadczenie była również informacja o podjętych działaniach przygotowawczych w zakresie re-
alizacji sprzedaży przedmiotowej nieruchomości przez Oddział Regionalny Centrum Infrastruktury w Łodzi. 
W dniu złożenia przeze mnie niniejszego oświadczenia mieszkańcy bloku przy ulicy Belwederskiej w Łęczy-
cy nie otrzymali żadnej informacji odnośnie do wykupu mieszkań. 

W styczniu 2013 r. odbyłem spotkanie z mieszkańcami bloku przy ulicy Belwederskiej 7 w Łęczycy, któ-
ry należy do Poczty Polskiej SA. Mieszkańcy czują się ignorowani i oszukiwani przez Pocztę Polską. W spo-
tkaniu uczestniczyły również lokalne media. Budynek z zewnątrz znajduje się w opłakanym stanie; widoczne 
są liczne pęknięcia, których wielkość jest na tyle duża, że powinny zająć się tym odpowiednie służby. Z in-
formacji przedstawionych na spotkaniu z mieszkańcami bloku wynika, że w połowie 2012 r. ich przedstawi-
ciel wystąpił do Poczty Polskiej z zapytaniem, czy budynkowi nie grozi katastrofa budowlana. Po wizycie 
przedstawicieli Poczty Polskiej SA część pęknięć została załatana. Poczta Polska odmawia wykonania docie-
plenia budynku. 

Wyjaśnienia wymaga również sprawa ogrzewania budynku. W roku 2007 została wymieniona instalacja 
c.o. Temperatura w mieszkaniach bloku podczas spotkania w styczniu br. wynosiła średnio 15o–16o C. 
Mieszkańcy przekazali mi również informacje o dużo niższych temperaturach w pomieszczeniach podczas 
mroźnych dni. Ściany budynku są na tyle cienkie, że w mieszkaniach szczytowych przy mrozach przemarza-
ją, w związku z czym od wewnątrz tworzy się pleśń na ścianach. Remonty, które przeprowadzają właściciele 
mieszkań, nic nie dają. Pleśń, wilgoć narażają mieszkańców na poważne choroby. 

Do bloku przy ulicy Belwederskiej w Łęczycy nie jest podłączona ciepła woda. Mieszkańcy grzeją wodę 
w bojlerach, co znacznie podwyższa rachunki za energię elektryczną. Podczas spotkania zostały mi przed-
stawione faktury za czynsz najmu lokali. Opłaty są bardzo wysokie. Tym bardziej dziwi fakt zaniedbania 
budynku. 

W dniu 1 lutego br. odbyłem spotkanie z dyrektorem Poczty Polskiej SA Centrum Infrastruktury Oddział 
Regionalny w Łodzi, panem Grzegorzem Walczakiem. Podczas spotkania przedstawiłem problemy miesz-
kańców bloku oraz zgromadzoną przez nich obszerną dokumentację. Jednak w odpowiedzi usłyszałem, że 
Oddział Regionalny w Łodzi Centrum Infrastruktury Poczty Polskiej SA nie zajmuje się takimi sprawami. 

Proszę o zajęcie stanowiska w opisanej sprawie. Kluczową informacją dla mnie oraz dla mieszkańców 
bloku przy ulicy Belwederskiej 7 w Łęczycy są plany zarządu Poczty Polskiej SA w sprawie mieszkań oraz 
ich sprzedaży.  

Proszę również o odniesienie się do wcześniejszych obietnic zarządu związanych ze zbyciem na rzecz 
mieszkańców bloku w Łęczycy.  

Wnoszę też o przedstawienie dokładnych sprawozdań z przeprowadzonych remontów, wizyt przedstawi-
cieli Poczty Polskiej w budynku Poczty Polskiej w Łęczycy przy ulicy Belwederskiej. 

Z poważaniem 
Przemysław Błaszczyk 

 




