
PREZYDENT MIASTA 
ZGIERZA Zgierz,4 kwietnia 2013 

o oo biura Raoy Pan 
N4iasią Zderza ^ Marek Hiliński 

3 ' ' ^ Radny Rady Miasta Zgierza 

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego złożoną na sesji Rady Miasta 
Zgierza w dniu 26 marca 2013 roku w sprawie niezamieszkałego lokalu 
mieszkalnego znajdującego się na parterze budynku przy ul. Długiej 41 
w Zgierzu, informuję, co następuje: 

Lokal, którym zainteresowany jest Pan Radny, usytuowany jest na 
parterze w budynku o konstrukcji drewnianej. Budynek ten wpisany jest do 
gminnej ewidencji zabytków i wymaga wykonania remontu polegającego m.in. 
na wymianie poszycia dachowego oraz naprawy elewacji budynku. 

Lokal ten, został pozyskany do ponownego zasiedlenia w miesiącu lipcu 
2011 roku, po wykonanej eksmisji poprzedniego lokatora. Poprzedni najemca 
lokalu zamieszkując lokal od wielu lat, nie wywiązywał się z obowiązków 
najemcy, co doprowadziło w konsekwencji nie tylko do zadłużenia czynszowego 
lokalu, ale również do jego złego stanu technicznego. W lokalu tym, przed 
ponownym zasiedleniem należy wykonać remont kapitalny, obejmujący: 
- wymianę instalacji elektrycznej oraz zasilania do lokalu, 

- remont instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, 
- wymianę stolarki okiennej (3 szt), 
- wymianę drzwi wejściowych, 
- wymianę podłóg, 
- naprawę tynków i malowanie, 
- wyposażenie w piece grzewcze, 
- wyposażenie łazienki w urządzenia sanitarne. 
Szacunkowy koszt wykonania ww. prac remontowych ujęty w kosztorysie 
inwestorskim został wyceniony na kwotę 18.300,00 zł. Kosztorys nie obejmuje 
kosztów zakupu urządzeń sanitarnych. 

Należy dodać, że dla ww. lokalu przed jego ponownym zasiedleniem 
należało zabezpieczyć pomieszczenie gospodarcze, albowiem przynależna do 
tego lokalu mieszkalnego komórka mieszcząca się w szeregu zabudowań 
gospodarczych na terenie nieruchomości przy ul. Długiej 39 została 
zlikwidowana dla potrzeb realizacji projektu rewitalizacji Miasta Tkaczy, co 
miało miejsce w miesiącu marcu 2012 roku. 



Z uwagi na fakt, że działka, na której posadowiony jest budynek 
mieszkalny oznaczony nr 41 jest wąska i znajduje się w bezpośrednim 
sąsiedztwie nieruchomości wystawionej przez Gminę Miasto Zgierz 
do sprzedaży, jak również wybudowanie szeregu komórek spowodowałoby 
utworzenie na tym terenie zwartej zabudowy, która uniemożliwiłaby swobodne 
poruszanie się na tym terenie pojazdów do celów gospodarczych, jedyną 
możliwością zabezpieczenia dla tego lokalu pomieszczenia gospodarczego, jest 
przeznaczenie na ten cel części lokalu o pow. 9m 2 mieszczącej się w tzw. 
przybudówce. 

Mając na uwadze wysokie koszty przygotowania lokalu do ponownego 
wynajęcia, Wydział Mieszkalnictwa poszukuje kontrahenta, który nie tylko 
wykona sam remont lokalu ale jeszcze sfinansuje jego koszt z własnych 
środków finansowych oraz zapłaci kaucję mieszkaniową. Do tej pory z uwagi na 
duży i kosztowny zakres prac remontowych, nie udało sie pozyskać przyszłego 
najemcę tego lokalu. 


