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Szanowny Panie Prezydencie proszę w imieniu swoim oraz mieszkańców o podjęcie 

rozmów z właścicielami galerii handlowych oraz sklepów wielkopowierzchniowych 

mieszczących się na terenie naszego miasta w sprawie możliwości usytuowania lub 

wygospodarowania miejsca na w/w terenie celem stworzenia ogólnodostępnego wc dla 

klientów ale także i mieszkańców. Chciałbym prosić, żeby sukcesywnie ta sprawa była 

poruszana w toku dyskusji prowadzonych przez Pana jako włodarza miasta z potencjalnymi 

inwestorami. Brak w przestrzeni naszego miasta publiczych wc jest odczuwalny szczególnie 

dla rodziców z małymi dziećmi oraz osób starszych. Standardem jest już dziś to, że przy 

budowie centrum handlowych uwzględnia się pęwstanie tego typu miejsca. 

Proszę o przekazanie mojego pisma do właścicieli centrum handlowych znajdujących 

się przy Alei Armii Krajowej, ul. Powstańców Śląskich, ul. Gałczyńskiego, ul. 3-go Maja oraz 

właściciela marketu budowlanego „Mrówka" ul. Szczawińska. 

W imieniu swoim oraz mieszkańców dziękuję za podjęcie działań w tej sprawie. 
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W związku z Pana Interpelacją z dnia 3 czerwca 2020 roku, w sprawie usytuowania lub 
wygospodarowania miejsca na terenach galerii handlowych oraz sklepów wielkopowierzchniowych 
w naszym mieście ogólnodostępnego wc dla klientów i mieszkańców, informuję, iż pisma 
w przedmiotowym temacie zostały wystosowane do właścicieli wskazanych w Interpelacji przez 
Pana obiektów. 

Informuję również, iż z posiadanych przez nas informacji toaletę dla klientów na terenie 
sklepu posiada market budowlany „Mrówka" mieszczący się przy ul. Szczawińskiej w Zgierzu oraz 
galeria handlowa przy Alejach Armii Krajowej. 

Sprawę prowadzi Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta 
Zgierza, plac Jana Pawła II Nr 16, pok. 4 - Podinspektor Monika Gawryszczak - Kierzkowska 
tel. (42)714-31-85. 
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