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Interpelacja 

Szanowny Panie Prezydencie proszę o udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie: kto 

jest dzierżawcą lub najemcą pomieszczeń w budynku znajdującego się przy Placu Jana Pawła 

II 19?. Chodzi o budynek, z wejściem od Alei Armii Krajowej, w którym mieściła się 

siedziba zgierskiego koła jednej z partii politycznych. 

Miejsce wgląda na opuszczone, zaniedbane i od długiego czasu straszy swoim wyglądem. 

Szyby w oknach wyglądają jakby nie były myte przez wiele lat. Jest zwyczajnie brudno. 

Przypomnę Panie Prezydencie, że budynek jest w centrum Zgierza przy drodze krajowej 

DK91 zaraz przy skrzyżowaniu i obecnie nie jest to dobra reklama naszego miasta. 

Proszę więc o pisemne zwrócenie się do dzierżawcy lub najemcy pomieszczeń tego 

budynku jeżeli takowy istnieje o wykonanie prac porządkowych choćby umycie okien 

a jeżeli budynek nie jest dzierżawiony o dokonanie stosownych prac przez administratora 

budynku. 
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Odpowiadając na Interpelację z dnia 28 maja 2020 roku dotyczącą lokalu 

użytkowego usytuowanego w budynku przy placu Jana Pawła II 19 w Zgierzu i jego 

najemcy informuję, iż najemcą przedmiotowego lokalu jest Platforma 

Obywatelska RP. 

Z wyjaśnień otrzymanych od zarządcy nieruchomości - Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o. o. w Zgierzu wynika, że 

zarząd powiatu zgierskiego Platformy Obywatelskiej wystąpił pismem w sprawie 

poprawy stanu technicznego budynku, w którym mieści się lokal, wnioskując między 

innymi o rozważenie możliwości wykonania podjazdu dla wózków w ramach likwidacji 

barier architektonicznych. W chwili obecnej prowadzona jest weryfikacja zakresu 

postulowanych przez najemcę prac wraz z wyceną ewentualnych kosztów. 

Informuję jednocześnie, iż zgodnie z Pana wnioskiem, zarządca budynku 

przypomni najemcy o ciążących na nim obowiązkach w zakresie utrzymania 

czystości i porządku w wynajmowanym lokalu oraz dbania o jego wizerunek. 
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