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Odpowiadając na Pana interpelację, która wpłynęła w dniu 29 listopada 2011 r. 

informuję, iż: 

wobec zaleceń wykazanych ekspertyzą techniczną stanu elementów 

konstrukcyjnych dachu budynku, od sierpnia br. prowadzone były prace zmierzające 

do wykonania zawartych w niej zaleceń. W tym celu przygotowano projekt budowlany 

remontu dachu nad basenem budynku Łaźni Miejskiej w Zgierzu. Wobec powyższego 

nie zaniechano wykonania zaleceń wykazanych ekspertyzą techniczną. 

Decyzją z dnia 26 października 2011 r. (data wpływu do Urzędu Miasta Zgierza 

31 października 2011 r.) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, zakazał 

użytkowania całego budynku Łaźni Miejskiej chociaż z przedłożonej ekspertyzy wynika 

(co podkreśla w swym uzasadnieniu sam organ I instancji), iż nieodpowiedni jest stan 

techniczny krokwi i deskowania połaci południowej części dachu nad basenem. Zatem 

tylko w miejscu zagięcia połaci oceniono stan techniczny jako awaryjny. 

Wobec powyższego Gmina Miasto Zgierz złożyła w tej sprawie odwołanie 

do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Niemniej jednak, z uwagi 

na nadaną decyzji klauzulę natychmiastowej wykonalności, 31 października br. 

właścicieflfcobligował użytkownika obiektu do niezwłocznego podporządkowania się jej 

rozstrzygnięciom. 

Wszystkie działania Gminy Miasto Zgierz zmierzają do zapewnienia dostępu 

do usług rekreacyjno-sportowych oraz ogólnodostępnego korzystania z basenu. 

W dniu 28 listopada br., na spotkaniu u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

w Łodzi, w oparci o zgromadzoną dokumentację techniczną, szczegółowo omówiono 

temat remontu dachu budynku Łaźni Miejskiej. Na tej podstawie w dniu 

1 grudnia 2011 r. uzyskaliśmy stosowną opinię Konserwatora Zabytków. 
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W dniu 1 grudnia 2011 r. złożono w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zgierzu 

wniosek o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie prac budowlanych wraz 

z kompletem niezbędnych dokumentów. W dniu 5 grudnia br. otrzymaliśmy decyzję 

zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia Gminie Miasto Zgierz 

na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu nad budynkiem Łaźni 

Miejskiej. 

Koszty utrzymania przedmiotowej nieruchomości oraz wzrastające potrzeby 

remontowe uzasadniają wszczęcie przez gminę procedury zmierzającej do wyłonienia 

w drodze przetargu dzierżawcy. Propozycja przetargu była przedmiotem dyskusji 

na Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Komisji Budżetu i Finansów 

Rady Miasta Zgierza. Projekt zarządzenia właściwe komisje zaopiniowały pozytywnie. 

Na tej podstawie wszczęto dalszą procedurę i na dzień 28 grudnia 2011 r. ogłoszony 

został I przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 25 lat 

zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 24. 

Szczegółowe warunki przetargu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Miasta Zgierza www.umz.zgierz.pl (zakładka „Przetargi i Konkursy). 

Przedmiotem przetargu jest wybór najkorzystniejszej oferty wskazującej min. 

wysokość miesięcznego czynszu, przeznaczenie i sposób zagospodarowania 

nieruchomości, termin realizacji prac remontowych i budowlanych oraz zobowiązanie 

do prowadzenia basenu z uwzględnieniem zasad jego udostępniania w szczególności 

uczniom zgierskich placówek oświatowych oraz dostarczania ciepła z kotłowni do 

nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 24a (nr ewid. działki 450). 

W^loletni okres dzierżawy pozwoli wyłonionemu w tym trybie podmiotowi na 

stabilne i efektywne funkcjonowanie w szczególności w kontekście nakładów na remont, 

wyposażenie, urządzenie i dostosowanie budynków do zamierzonej formy użytkowania. 

Przetarg w formie pisemnej pozwoli na racjonalną ocenę ofert zwłaszcza pod względem 

propozycji sposobu zagospodarowania. W przypadku nie wyłonienia w przetargu nowego 

dzierżawcy, na podstawie zarządzenia Nr 274/VI/2011 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 

21 października 2011 r. istnieje możliwość zawarcia z Miejskim Przedsiębiorstwem 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu, na okres do 6 miesięcy kolejnej umowy, 

obejmującej nieruchomość położoną w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 24. 

P R E Z Y D E N T 
M I A S T I A Z G I E R Z A 

dr Iwona Wieczorek 

http://www.umz.zgierz.pl

