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Jakub Filipowicz 

Radny Rady Miasta Zgierza 

Szanowny Pan 

Przemysław Staniszewski 

Prezydent Miasta Zgierza 

Interpelacja 

Szanowny Panie Prezydencie proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu, który bardzo 

często wskazywany jest przez naszych mieszkańców. Chodzi o przeprowadzenie 

kompleksowego remontu przez budynku Poradni Chorób Płuc i Alergii układu oddechowego 

w Zgierzu przy ul. Długiej 56 . Kilkanaście dni temu został odsłonięty mural jako wspólna 

inicjatywa służb oraz samorządów z okazji 100 lecia powstania Policji Państwowej. Mural 

powstał na ścianie budynku wspomnianej wcześnie przeze mnie przychodni. Proszę 

o podjęcie działań w sprawie wygospodarowanie środków finansowych w budżecie na 

przeprowadzenie kompleksowego remontu przychodni a w pierwszej kolejności pozostałej 

części elewacji budynku. Nadmienię Panie Prezydencie, że to jedyna przychodnia Chorób 

Płuc w Powiecie Zgierskim i korzystają z niej mieszkańcy całego powiatu. Proszę więc 

o zwrócenie uwagi na ten problem i pomoc w jego rozwiązaniu. 

Za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby dziękuję. 

Z poważaniem 

Jakub^Fil ipowicz 
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Pan Jakub Filipowicz 
• M.&SAS- f Radny Rady Miasta Zgierza 

Odpowiadając na Pana interpelację dotyczącą przeprowadzenia remontu budynku 
położonego w Zgierzu przy ul. Długiej 56 i 56A, w którym funkcjonuje Przychodnia Chorób 
Płuc i Alergii Układu Oddechowego, wyjaśniam, że ww. budynek znajduje się we władaniu 
Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc 
i Rehabilitacji w Łodzi nieprzerwalnie od kilkudziesięciu lat i pomimo posiadanego od 
1992 roku przez Gminę Miasto Zgierz prawa własności, faktycznie nigdy nie był 
bezpośrednio przez nią użytkowany. Kolejno zawierane umowy użyczenia nieruchomości 
zobowiązywały Zespół do utrzymywania należytego stanu technicznego, gwarantującego 
bezpieczne funkcjonowanie i korzystanie, jak również do podejmowania nakładów 
koniecznych do zachowania przedmiotu użyczenia w stanie właściwym do umówionego 
użytku i formy prowadzonej działalności. W zaistniałej sytuacji gmina nie widzi możliwości 
i podstaw do zaangażowania środków budżetowych na wykonanie remontu nieruchomości, 
za użyczenie której nie pobierała i nie pobiera żadnego wynagrodzenia. Ponadto gmina nie 
jest odpowiedzialna za finansowanie i prowadzenie funkcjonującej na terenie tej 
nieruchomości placówki, a tym samym nie może utrzymywać budynków wykorzystywanych 
do świadczenia w nich usług przez inną jednostkę. 

Jednocześnie pragnę podkreślić, że co najmniej od 2009 roku, zarówno 
z dyrekcją Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób 
Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, jak również z organem założycielskim tej jednostki, 
tj. Marszałkiem Województwa Łódzkiego prowadzona była liczna korespondencja oraz 
odbywały się rozmowy w sprawie przedmiotowej przychodni. Gmina Miasto Zgierz 
wielokrotnie zgłaszała wolę przekazania nieruchomości położonej przy ul. Długiej 56 na 
rzecz Województwa Łódzkiego w drodze darowizny celem dalszego funkcjonowania 
przychodni. Powyższe działanie miało pozwolić uzyskać Zespołowi dofinansowanie na 
przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych. Niemniej jednak, każdorazowo 
rozwiązanie to spotykało się z odmową, uzasadnianą przede wszystkim wysokimi kosztami 
remontu i dostosowania budynku do obowiązujących wymogów przewidzianych dla tego 
rodzaju działalności. 
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