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Interpelacja 

Problem smogu i chorób z tym związanych jest w całej Polsce, w tym w Zgierzu szczególnie 
istotny. Poradnia pulmonologiczna przy ul. Długiej to ważny punkt na mapie usług 
zdrowotnych Zgierza. Po przybyciu na miejsce niestety mamy obraz nędzy i rozpaczy. 
Odrapany, zniszczony budynek, tak wewnątrz jak i na zewnątrz. 

Jakie są plany miasta co do poprawy warunków obsługi pacjentów w tej przychodni? Czy 
budynek ten będzie objęty termomodernizają? 
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Odpowiadając na Pana interpelację dotyczącą sytuacji budynku położonego 
w Zgierzu przy ul. Długiej 56 i 56A, w którym funkcjonuje Przychodnia Chorób Płuc 
i Alergii Układu Oddechowego, pragnę wyjaśnić, 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 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. Ponadto, stosownie do zapisów ww. umów, na Zespole ciążył 
obowiązek prowadzenia książki obiektu i przeprowadzania okresowych kontroli 
przedmiotu użyczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także 
odpowiedzialność za niedopełnienie bądź niewłaściwe wykonywanie tych zadań. 
Dotychczasowe korzystanie z budynku, przy jednoczesnym braku realizacji przez Zespół 
prac remontowo-modernizacyjnych, doprowadziło w efekcie do znacznego pogorszenie 
jego stanu sanitarno-technicznego. 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 żadnej zapłaty. 
Ponadto gmina nie jest odpowiedzialna za finansowanie i prowadzenie funkcjonującej na 
jej terenie placówki, a tym samym nie może utrzymywać budynków wykorzystywanych 
do świadczenia w nich usług przez inną jednostkę. 

Należy podkreślić, że co najmniej od 2009 roku zarówno z dyrektorem 
Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc 
i Rehabilitacji w Łodzi, jak również z organem założycielskim jednostki tj. Marszałkiem 
Województwa Łódzkiego prowadzona była liczna korespondencja oraz odbywały się 
rozmowy w sprawie utrzymania przychodni w dotychczasowym miejscu. 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 
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