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Odpowiadając na Pani interpelację dotyczącą sytuacji Przychodni Chorób Płuc 
i Alergii Układu Oddechowego mieszczącej się w Zgierzu przy ul. Długiej 56 wyjaśniam, 
iż nieruchomość, na terenie której funkcjonuje przychodnia, znajduje się w posiadaniu 
Wojewódzkiego Zespołu ZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi 
od kilkudziesięciu lat. Korzystanie z przedmiotowej nieruchomości uregulowane było 
i jest obecnie w formie użyczenia i zgodnie z warunkami kolejno zawieranych umów, na 
Zespole, jako biorącym w użyczenie, spoczywał obowiązek podejmowania nakładów 
koniecznych do zachowania przedmiotu użyczenia w stanie właściwym do umówionego 
użytku. Dla potrzeb bieżącego utrzymania przychodnia dokonywała niezbędnych napraw 
i konserwacji polegających m.in. na systematycznym odnawianiu pomieszczeń 
gabinetów lekarskich oraz pozostałych pomieszczeń znajdujących się w budynku. 
Brak prac remontowo-modernizacyjnych spowodował jednak znaczne pogorszenie stanu 
sanitarno-technicznego całego budynku, co w przeprowadzanych kilkakrotnie kontrolach 
potwierdził również Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, nakazując jego poprawę. 

Należy podkreślić, iż 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 placówki 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 dofinansowanie 
na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych. Niemniej jednak, każdorazowo 
propozycja ta spotykała się z odmową, uzasadnianą przede wszystkim wysokimi 
kosztami remontu i dostosowania budynku do obowiązujących wymogów prawnych. 

Odnosząc się do wskazanego przez Panią terminu zamknięcia przychodni 
zaznaczam, iż aktualnie zawarta umowa użyczenia obowiązuje do dnia 31.12.2016 r., 
przy czym gmina podtrzymuje wolę jej kontynuowania na dotychczasowych warunkach. 
Do chwili obecnej nie wpłynęło ze strony dyrekcji placówki żadne pismo informujące 
o zakończeniu z dniem 01.01.2017 r. działalności leczniczej w zajmowanym budynku. 
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Jednocześnie informuję, iż z uwagi na rolę, jaką spełnia Przychodnia Chorób Płuc 
i Alergii Układu Oddechowego dla mieszkańców Zgierza, w dniu 13.10.2016 r. o godz. 
14.00 w Urzędzie Miasta Zgierza odbędą się rozmowy na temat dalszego jej 
funkcjonowania, do udziału w których zaproszeni zostali: Wicemarszałek Województwa 
Łódzkiego, dyrektor ŁOW NFZ, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, 
dyrektor MZPR w Zgierzu, dyrektor WZ ZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc 
i Rehabilitacji w Łodzi oraz kierownik przychodni przy ul. Długiej 56 w Zgierzu. Spotkanie 
to będzie połączone z nadzwyczajnym posiedzeniem Komisji Zdrowia i Opieki 
Społecznej Rady Miasta Zgierza, co zostało z Panią uzgodnione telefonicznie. 


