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Budynek Poczty Polskiej przy ul. Długiej opustoszał z dniem dzisiejszym. Placówka 
przeniosła się na ul. Łęczycką poza centrum miasta. 

Jak wynika z informacji uzyskanych od Poczty Polskiej SA wyprowadzka jest związana ze 
złym stanem technicznym pomieszczeń. Jednocześnie Poczta Polska nie wskazała, aby 
miał odbyć się oczekiwany remont budynku. 

Panie Prezydencie, w 2017 roku wraz z posłem Matuszewskim i ówczesnym prezesem 
Poczty Polskiej zapewnialiście państwo, że kompleksowy remont budynku za moment 
się zacznie, a prace zakończa się jeszcze w 2018 roku. 

Mamy rok 2020 i jak słyszymy remontu nie będzie. A przecież budynek Poczty jest 
jednym z najważniejszych zabytków ul. Długiej. Postępująca rewitalizacja ulicy wymaga, 
aby każdy budynek odzyskał swoja świetność. 

Mając powyższe na uwadze wzywam pana Prezydenta do dotrzymania słowa danego 
zgierzanom, a zatem o doprowadzenie, apelami, rozmowami, pismami do 
sprowokowania Poczty Polskiej SA do realizacji, obiecanego także przez spółkę 
zgierzanom. Remontu zabytkowego budynku przy ul. Długiej 28. 
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Odpowiadając na Pana pismo w temacie budynku, dotychczasowej siedziby 

Poczty Polskiej, zlokalizowanego w Zgierzu przy ul. Długiej 28 pragnę Pana zapewnić, 

iż jako Prezydentowi Miasta Zgierza zawsze zależało mi, zależy i zależeć będzie 

na poprawie estetyki wszystkich budynków zlokalizowanych na terenie naszego miasta 

jak i każdego z osobna. Niemniej jednak należy podkreślić, iż nie wszystko leży 

w kompetencjach i możliwościach, chociażby prawnych czy finansowych miasta. 

Jednocześnie ustosunkowując się do Pana wezwania mnie do spełnienia 

obietnic w temacie doprowadzenia do wyremontowania i modernizacji 

przedmiotowego budynku, stanowczo pragnę zaznaczyć, iż nigdy nie zajmowałem 

stanowiska w przedmiotowej sprawie, a tym bardziej nie składałem jakichkolwiek 

obietnic. Takie działanie nie mogło być możliwe, albowiem Gmina Miasto Zgierz 

nie posiada tytułu prawnego do przedmiotowej nieruchomości, zatem nie może 

ponosić jakichkolwiek kosztów z tytułu utrzymania, remontu czy modernizacji 

przedmiotowego budynku. Sama obecność, jako włodarza miasta na konferencji 

prasowej, zorganizowanej przez właściciela obiektu, na której omawiane były 

dalekosiężne plany co do przedmiotowej nieruchomości i jej modernizacji, nie może 

i nie -świadczy o składaniu przeze mnie jakichkolwiek obietnic. To co z całą pewnością 

zostało przeze mnie podkreślone w trakcie przedmiotowej konferencji to fakt, 

że modernizacja przedmiotowego obiektu wpisałaby się w realizowane przez miasto 

zadania inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja energetyczna budynków zasobu 



komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza" polegająca 

na modernizacji budynków komunalnych położonych przy ul. Długiej pod numerami: 

16, 18, 19, 22, 30, 32, 40 i 41 oraz budynków: Urzędu Miasta Zgierza, Urzędu Stanu 

Cywilnego czy hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu. 

Ponadto informuję, iż niezależnie od powyższego zwróciłem się do Centrali 

Poczty Polskiej S. A. z zapytaniem w temacie dalszych losów budynku zlokalizowanego 

w Zgierzu przy ul. Długiej 28, w którym do niedawna mieściła się siedziba placówki 

Poczty Polskiej. 


