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^^>Q 7 1 Pan Marek Hiliński 
Radny Rady Miasta Zgierza 

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego zgłoszoną na sesji Rady 
Miasta Zgierza w dniu 26 marca 2013 roku w sprawie planowanych i już 
podjętych działań w sprawie dalszych losów, zniszczonego w wyniku wybuchu 
gazu, budynku znajdującego się w Zgierzu przy ul. Rembowskiego 2, informuję, 
co następuje: 

W dniu 31 stycznia 2012 roku, w wyniku wybuchu gazu w lokalu 
usytuowanym na poddaszu użytkowym budynku przy ul. Rembowskiego 2, 
doszło do katastrofy budowlanej, w wyniku której uszkodzone zostały: dach, 
fragmenty mieszkań na poddaszu oraz pomieszczenie strychu. 

W wyniku zaistniałego zdarzenia, po dokonanych oględzinach, 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zgierzu zalecił natychmiastowe 
wyłączenie obiektu z użytkowania. W ślad za tym, w dniu 28 lutego 2012 roku 
wydał decyzję Nr 64/2012 w przedmiotowej sprawie. 

Wykonując powyższy nakaz, Wydział Mieszkalnictwa zabezpieczył na 
rzecz mieszkańców budynku lokale zamienne, a na podstawie zleconej oceny 
technicznej stanu konstrukcji budynku, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Mieszkaniowej spółka z 0 . 0 . w Zgierzu - administrator nieruchomości, 
wykonało roboty zabezpieczające konstrukcję budynku przed utratą 
stateczności. Celem uzyskania opinii, co do dalszych losów budynku przy ulicy 
Rembowskiego 2, MPGM sp. z 0 . 0 . w Zgierzu zleciło opracowanie ostatecznej 
oceny technicznej stanu konstrukcji budynku. 

W ocenie autora opracowania, fatalny stan belek oczepowych 
i podwalinowych podłużnych ścian nośnych budynku oraz znaczny stopień 
korozji biologicznej belek stropowych i krokwi, wymaga naprawy konstrukcji, 
poprzez wymianę wskazanych elementów, co pociągnie za sobą nakłady 
finansowe przekraczające znacznie wartość budynku. W końcowych wnioskach 
opracowania, autor zalecił podjęcie decyzji o całkowitej lub częściowej 



rozbiórce budynku, a w ślad za tym opracowanie dokumentacji i uzyskanie 
wymaganych prawem pozwoleń na wykonanie robót rozbiórkowych lub 
w miarę posiadanych środków finansowych na ewentualne odbudowanie 
budynku, zgodnie z aktualnymi wymogami warunków technicznych. 

W dniu 30 kwietnia 2012 roku, na terenie Parku Kulturowego 
Miasto Tkaczy doszło do spotkania przedstawicieli Urzędu Miasta Zgierza 
w osobie pani Bogumiły Kapusty - I Zastępcy Prezydenta Miasta Zgierza oraz 
pana Krzysztofa Rutkowskiego - pełniącego wówczas obowiązki Pełnomocnika 
ds. Parku Kulturowego Miasto Tkaczy, z panem Wojciechem Szygendowskim -
Wojewódzkim Łódzkim Konserwatorem Zabytków. 

Celem spotkania było między innymi omówienie problemów związanych 
z Domem Tkacza przy ul. Rembowskiego 2, położonym w obrębie Parku 
Kulturowego Miasto Tkaczy. 

W związku z utworzeniem Parku Kulturowego Miasto Tkaczy uchwałą 
Rady Miasta Zgierza Nr XV/142/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. został opracowany 
przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie, plan 
ochrony Parku Kulturowego, wprowadzający wytyczne i zalecenia dotyczące 
ochrony zabytków nieruchomych, które zawarte są w ustawie z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. 2003 nr 162 
poz.1568 ). Ze względu na szerokie spektrum działania oraz dużą różnorodność 
chronionych obiektów, każdy z nich musi być traktowany indywidualnie. 
Do każdego obiektu szczegółowe wytyczne określane są przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. Sprawuje on bezpośrednią pieczę nad wszystkimi 
obiektami zabytkowymi z terenu podległego mu administracyjnie 
województwa. 

Gmina Miasto Zgierz, podejmując ewentualną decyzję o rozbiórce 
budynku mieszkalnego przy ul. Rembowskiego 2, mieszczącego się na terenie 
Parku Kulturowego Miasto Tkaczy, musi bezwzględnie uzyskać zgodę od 
Wojewódzkiego Łódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Podczas rozmowy z Konserwatorem, po zapoznaniu go ze stanem 
technicznym budynku, w którym doszło do wybuchu gazu, pan Wojciech 
Szygendowski, wyraził wstępną zgodę na ewentualną rozbiórkę 
konserwatorską obiektu, umożliwiającą w przyszłości odrestaurowanie go. 

Należy dodać, że po oznakowaniu i rozebraniu poszczególnych detali 
budynku (konstrukcji, elewacji, zamków, okuć itp.), elementy powinny zostać 



przewiezione na magazyn, gdzie nastąpi ich segregacja. Elementy nadające się 
do ponownego wykorzystania, odrestaurowania będą musiały być składowane 
w magazynie, natomiast te, które nie będą się nadawały do ponownego 
wykorzystania tzw. „ odpady", powinny zostać zutylizowane. Szacunkowa 
ilość elementów odpadowych z rozebranego budynku może sięgać ok. 90 %. 

Należy dodać, że po wykonanych pracach rozbiórkowych będzie 
zachodziła konieczność uzupełnienia ogrodzenia oraz zagospodarowanie 
działki po rozbiórce budynku. 

Przewidywane, szacunkowe koszty rozbiórki, jak musi ponieść Gmina Miasto 
Zgierz: 
1. Przygotowanie dokumentów i stosownych zezwoleń na rozbiórkę, 

zatwierdzonych przez Wojewódzkiego Łódzkiego Konserwatora Zabytków-
4.000,00 zł +VAT. 

2. Przygotowanie inwentaryzacji budynku na potrzeby rozbiórki 
konserwatorskiej - 2.000,00 zł + VAT. 

3. Nadzór konserwatorski nad rozbiórką wraz z przeprowadzeniem badań 
oraz segregacją rozebranych elementów - 3.000,00 zł + VAT . 

4. Rozbiórka konserwatorska ( 1502 m 3 kubatury budynku x 250 zł+ VAT/ lm 3 ) 
- 375.500,00 zł + VAT. 

5. Postawienie ogrodzenia w granicy Rembowskiego 2 - Narutowicza 7 oraz 
postawienie ogrodzenia w granicy Rembowskiego - Rembowskiego 4 -
ok.8.000,00 zł + VAT. 

6. Koszty magazynowania podczas rozbiórki i segregacji budynku - 2.000,00 zł 
+ VAT. 

7. Rozbiórka komórek lokatorskich ( 8 boksów ) - 6.000,00 zł + VAT 
8. Zagospodarowanie terenu po rozbiórce- 2.000,00 zł + VAT 

Przybliżona wartość rozbiórki budynku wraz z komórkami oraz 
zagospodarowaniem terenu po demontażu budynku stanowi kwotę 
402.500,00 zł + VAT. 
Koszty jakie już zostały poniesione przez Gminę Miasto Zgierz, bezpośrednio 
związane z zabezpieczeniem budynku po wybuchu gazu, zamknęły się 
kwotą 11.946,48 zł brutto, w tym koszty opracowań technicznych wyniosły 
4.477,20 zł. 



Po rozmowach z Wojewódzkim Łódzkim Konserwatorem Zabytków, w dniu 
30 kwietnia 2012 roku odbyło się spotkanie zorganizowane przez pana 
Grzegorza Leśniewicza - Zastępcę Prezydenta Miasta Zgierza , w którym 
uczestniczyli: pan Zbigniew Antczak - Zastępca Dyrektora ds. Technicznych 
MPGM Sp. z o.o. w Zgierz, pani Aleksandra Jaworska - Zastępca Naczelnika 
Wydziału Mieszkalnictwa i pan Krzysztof Rutkowski - pełniący obowiązki 
Pełnomocnika ds. Parku Kulturowego Miasto Tkaczy. Uczestnicy spotkania, 
na podstawie wstępnej opinii Konserwatora Zabytków oraz wniosków 
zawartych w ocenie technicznej stanu konstrukcji wyłączonego 
z użytkowania budynku przy ul. Rembowskiego 2 ustalili, że przy 
ograniczonych środkach finansowych, jakimi dysponuje miasto, 
odtworzenie przedmiotowego budynku przekracza obecnie możliwości 
finansowe Gminy. Ponadto, przybliżona kwota rozbiórki budynku, która 
miałaby być prowadzona pod nadzorem Wojewódzkiego Łódzkiego 
Konserwatora Zabytków, mając na uwadze środki finansowe budżetu 
Miasta Zgierza nie mogłaby być zabezpieczona zarówno w roku ubiegłym, 
jak również w bieżącym. Kwota ta, stanowi połowę środków finansowych, 
które mogą być zabezpieczone na wykonywanie prac remontowych na 
zasobie komunalnym, zgodnie z planami remontów. Dlatego też, 
prowadzone są działania niezbędne do zabezpieczenia budynku, aby nie 
stanowił zagrożenia dla mieszkańców. 

Jednocześnie informuję, że Gmina Miasto Zgierz w 2012 roku otrzymała 
od ubezpieczyciela odszkodowanie za budynek przy ul. Rembowskiego 2 
w wysokości 40.680,30 zł, z której 10.000,00 zł przekazano do Wydziału 
Mieszkalnictwa na prace remontowe gminnego zasobu, a pozostała kwota 
zasiliła rezerwę budżetową. 
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