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Odpowiadając na interpelację Pana Radnego złożoną na sesji Rady Miasta 
Zgierza w dniu 26 marca 2013 roku w sprawie wolnych lokali użytkowych, 
informuję, co następuje: 

Zgodnie z § 6 Regulaminu przeprowadzania przetargu ustnego na 
wynajem miejskich lokali użytkowych, stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały 
Nr 110/2001/111 w sprawie gospodarowania miejskimi lokalami użytkowymi na 
terenie Miasta Zgierza, ogłoszenie o przetargu umieszczane jest: 
1. na tablicy ogłoszeń Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej 
spółka z 0 . 0 . oraz Urzędu Miasta Zgierza, 
2. na lokalu, który ma zostać oddany w najem, 
3. w prasie lokalnej (ITZ), 
4. w telewizji lokalnej. 
Dodatkowo, ogłoszenie umieszczane jest na stronach internetowych zarówno 
Spółki, jak i Urzędu Miasta Zgierza, co w sposób zdecydowany rozszerza krąg 
podmiotów mogących przystąpić do przetargu. 

W przypadku braku oferentów, lokal wynajmowany jest na wniosek, 
ze stawką wynikającą z rodzaju prowadzonej działalności, zgodną z tabelą 
stawek czynszowych dla lokali użytkowych obowiązujących na terenie Miasta 
Zgierza (załącznik Nr 5 do uchwały Nr 110/2001/111 Zarządu Miasta Zgierza 
z dnia 10.10.2001r.). 

Informacja o wolnym lokalu dostępna jest przez cały okres na stronie 
internetowej Spółki, na tablicy ogłoszeń oraz na lokalu użytkowym. 

Odnosząc się do treści interpelacji Pana Radnego pragnę wyjaśnić, 
iż istnieje wiele obiektywnych czynników mających wpływ na brak 
zainteresowania wynajmem poszczególnych lokali. 

W przypadku lokali przy ul. Łódzkiej 82/84 - podstawowym 
mankamentem jest ich usytuowanie w budynku mieszkalnym, brak możliwości 
swobodnego dostępu do celów dostawczych oraz nasycenie tego regionu 
usługami oferowanymi przez sklepy wielkopowierzchniowe. Dodatkowym 
defektem są wysokie koszty związane z utrzymaniem lokali (wysokie, sztywne 
bez możliwości negocjacji stawki czynszowe, kosztowna energia cieplna - duża 
kubatura). 



Natomiast lokale użytkowe zlokalizowane przy ul. Śniechowskiego 23 
wymagają remontu w pełnym zakresie, a jednocześnie dużych nakładów 
finansowych. Ponadto, lokal o mniejszej powierzchni, który usytuowany jest 
w budynku mieszkalnym (frontowym) z wejściem od strony ulicy, nie posiada 
wyposażenia w podstawowe media takie jak woda i kanalizacja. Z kolei lokal 
użytkowy o większej powierzchni mieści się w budynku mieszkalnym (oficynie) 
z osobnym wejściem, jednak brak jest możliwości swobodnego dostępu do 
celów dostawczych (ograniczony wjazd do posesji - w budynku znajduje się 
brama wąska i niska, w podwórku zabudowa zwarta co powoduje trudności 
w wykonaniu manewru pojazdem). 

W wyniku braku zainteresowania w/w lokalami w kolejnych przetargach 
(lokal 83 m 2 - I przetarg dn. 19.04.2012 r., II przetarg dn. 30.04.2012 r.; lokal 
20 m 2 - I przetarg dn. 31.10.2012 r., II przetarg dn. 08.11.2012r.) zdecydowano 
o połączeniu lokali i podjęciu działań zmierzających do ich wynajęcia jako jeden 
lokal, albowiem są do siebie przyległe i jest to możliwe technicznie. W wyniku 
podjętej decyzji o połączeniu tych lokali, ogłoszono następne przetargi 
tj. I przetarg dnia 22.11.2012 r. oraz II przetarg dnia 28.12.2012 r. Niestety 
mimo tak podjętych działań w kolejnych ogłoszonych przetargach również nie 
zgłosił się żaden kontrahent. 

Nadmieniam, iż obecnie zarządca prowadzi rozmowy z potencjalnymi 
najemcami lokali przy ul. Łódzkiej 82/84 i przy ul. Śniechowskiego 23 w Zgierzu, 
które być może doprowadzą do wyłonienia najemców tych lokali w trybie 
bezprzetargowym. 

Pragnę zaznaczyć, iż pierwszy przetarg na najem lokalu jest ogłaszany 
przez zarządcę nie później niż w okresie 1 m-ca od zdania lokalu, 
a w niektórych przypadkach nawet na kilka dni przed ich zdaniem w trakcie 
okresu wypowiedzenia umowy najmu. 

W przypadku ponownego przetargu na dany lokal, zgodnie z zapisem 
zawartym w § 9 Regulaminu przeprowadzania przetargu ustnego na wynajem 
miejskich lokali użytkowych, stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały 
Nr 110/2001/111 w sprawie gospodarowania miejskimi lokalami użytkowymi na 
terenie Miasta Zgierza, stawkę wywoławczą czynszu Komisja Przetargowa może 
obniżyć o 20% . 

Informuję również, że trudno jest określić sumaryczne straty jakie miasto 
poniosło w skutek niewynajęcia lokali, z uwagi na fakt, że nie mam wiedzy, jaka 
działalność byłaby prowadzona w tych lokalach, od której uzależniona jest 
stawka czynszu. 

Reasumując powyższe, nie widzę podstaw do postawienia zarzutu, 
niegospodarności w zarządzaniu lokalami użytkowymi zarówno po stronie 
właściciela jak i zarządcy lokali użytkowych. 


