
Krzysztof Wężyk 

Radny Rady Miasta Zgierza 

Zgierz dnia 27 luty 2020 r. 

Prezydent Miasta Zgierza 

Przemysław Staniszewski 

Interpelacje 

1 . W imieniu mieszkańców z w r a c a m y się z prośbą do Prezydenta Miasta Zgierza 

Przemysława Stan iszewsk iego o możl iwość naprawienia ubytków asfaltów 

ul. Zachodnie j . 

2 . W związku przystąpieniem Gminy Miasto Zgierz do złożenia wniosku o 

udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego na 

realizację w roku 2020 zadan ia pn. „Projekt prac remontowo-konserwatorskich 

budynku Łaźni Miejskiej w Zgierzu" , czy będzie możl iwość przystosowania w/w 

obiektu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

Z poważaniem 

Krzysztof Wężyk 

Radny Rady Miasta Zgierza 



Bohdan Bączak 
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza 

ĄZ 
Zgierz, 05.03.2020 r. 

IR.0003 .2020 

Pan Krzysztof Wężyk 
Radny Rady Miasta Zgierza 
Pl. Jana Pawła II nr 16 
95-100 Zgierz 

Szanowny Panie, 

w odpowiedzi na interpelację z dnia 27.02.2020 r. (data wpływu 28.02.2020r.) 

w sprawie stanu technicznego nawierzchni ulicy Zachodniej oraz przystosowania Łaźni 

Miejskiej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, chciałbym Pana poinformować, 

że zaobserwowane ubytki w nawierzchni przedmiotowej ulicy zostały zabezpieczone 

w zakresie niezbędnym do bezpiecznej jazdy. 

Odnośnie dostosowania Łaźni Miejskiej dla potrzeb osób niepełnosprawnych 

informuję, że Gmina Miasto Zgierz w roku 2020 złoży wniosek o udzielenie 

dotacji na sporządzenie projektu prac konserwatorskich i robót budowlanych. 

Działania wykonawcze przy zabytku planowane będą w kolejnych latach, po uzyskaniu 

niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. 

W trakcie prac projektowych zadaniem Wykonawcy będzie między innymi ujęcie 

możliwości przystosowania obiektu do potrzeb niepełnosprawnych. Ze względu jednak 

na wpisanie budynku do rejestru zabytków ostateczną zgodę na zastosowanie 

przedstawianych udogodnień musi wyrazić Wojewódzki Konserwator Zabytków w Łodzi. 

Z poważaniem 

Urząd Miasta Zgierza 
Plac Jana Pawła II 16 
95-100 Zgierz 

Zgierz 
tel. (42) 714 31 00 
fax(42)714 31 14 

e-urzad@umz.zgierz.pl 

mailto:e-urzad@umz.zgierz.pl

