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Pan 

Marek Hiliński 

Radny Rady Miasta Zgierza 

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie 

wolnych lokali użytkowych na terenie miasta Zgierza informuję co następuje: 

Wynajem miejskich lokali użytkowych reguluje uchwała nr 110/2001/111 Zarządu 

Miasta Zgierza z dnia 10 października 2001 roku w sprawie gospodarowania 

miejskimi lokalami użytkowymi na terenie Miasta Zgierza wraz z późniejszymi 

zmianami. Lokalami użytkowymi zarządza Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Mieszkaniowej sp. z o.o. w Zgierzu. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wolnych jest 9 gminnych lokali 

użytkowych: 

1. Rembowskiego 3 - lokal jest wolny od 1 sierpnia 2010 roku, czynsz płacony 

przez najemcę był w wysokości 205, 45 zł, lokal o pow. 63,27 m 2 

wyposażony w wodę i wc; 

2. Dubois 20 - lokal jest wolny od 1 grudnia 2011 roku, czynsz płacony przez 

najemcę był w wysokości 303,69 zł, lokal o pow. 51,33 m 2 bez urządzeń 

sanitarnych; 

3. Śniechowskiego 23 - dwa wolne lokale jeden od 1 marca 2012 roku, o pow. 

83,0 m 2 , drugi od 1 października 2012 roku o pow. 20,0 m 2 , czynsze płacone 

przez najemców były w wysokości 764,58 zł i 91,76 zł obydwa bez 

urządzeń sanitarnych; 

4. Długa 29 A lok. 16 i 17/18 - lokale są wolne od 1 września 2012 roku 

i od 1 listopada 2012 roku, czynsze płacone przez najemców były 

w wysokości 61,27 zł i 114,70 zł pierwszy o pow. 17,61 m 2 drugi o pow. 

32,95 m 2 obydwa wyposażone w wodę, wc, co; 
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5. Rembowskiego 35 - lokal jest wolny od 1 stycznia 2013 roku, o powierzchni 

77,17 m 2 czynsz był płacony w wysokości 1.359,14 zł, lokal wyposażony 

w wodę i wc; 

6. Łódzka 82/84- (wspólnota mieszkaniowa) dwa wolne lokale, jeden od 

1 kwietnia 2010 roku o pow. 177,01 m 2 (w tym piwnica 54,0 m 2), drugi od 

1 października 2011 roku o pow. 183,92 m 2 (w tym piwnica 45,01 m 2) , czynsz 

był płacony w wysokości 3.611,87 zł za pierwszy lokal i 4.343,60 zł za drugi 

lokal, wyposażone w wodę, wc i co. 

Jednocześnie informuję, że na lokale przy ulicy Rembowskiego 3, 

Dubois 20, Śniechowskiego 23 i Łódzkiej 82/84, Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Zgierzu dwukrotnie ogłaszało przetargi 

ograniczone w formie licytacji ustnej na najem tych lokali. Nikt nie przystąpił 

do przetargu. W chwili obecnej do Wydziału Mieszkalnictwa wpłynęło podanie 

o wynajem lokalu użytkowego przy ulicy Dubois 20 na działalność handlową 

- sklep warzywniczy. Podanie jest w trakcie rozpatrywania. Lokale przy ulicy 

Długiej 29 A nie będą wynajmowane, ponieważ planowana jest sprzedaż 

tej nieruchomości. Na lokal przy ulicy Rembowskiego 35 Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Zgierzu ogłosi przetarg w tym miesiącu. 

Największy problem powstał z lokalami przy ulicy Łódzkiej 82/84, które 

pomimo ogłoszeń nie znajdują najemców z uwagi na bardzo trudny dojazd 

(przejazd przez tory tramwajowe) oraz rozwój centrum handlowego po drugiej 

stronie ulicy Łódzkiej. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej 

sp. z o.o. w Zgierzu poprzez cykliczne ogłoszenia o wynajmie wolnych lokali 

użytkowych czyni starania w celu ich wynajęcia. 


