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PREZYDENT 

Miasta Zgierza Pan 

dr Iwona Wieczorek Andrzej Mięsok 

Radny Rady Miasta Zgierza 

Odpowiadając na zapytaniejdotyczące zlecenia wykonania dokumentacji projektowej 

adaptacji budynku szkoły w Zgierzu przy ul. Chemików 9 (dz. Nr ewid. 152/21, 152/14) na 

obiekt mieszkalno-usługowy informuję, iż zadanie to zostało ujęte w budżecie miasta 

( Uchwała Nr XXXV/376/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2013r.). 

Poprzednia dokumentacja była nieadekwatna do możliwości finansowych miasta 

(standard mieszkań na poziomie luksusowych apartamentowców, a nie mieszkań 

komunalnych). Koszt prac przewidziany według kosztorysu inwestorskiego z 2010 roku 

wynosił 8 012 492,82 zł. brutto. Za równowartość tej kwoty można byłoby wybudować 

przynajmniej 2 nowe, duże bloki komunalne. 

Jak Pan Radny z pewnością pamięta, Rada Miasta Zgierza podjęła Uchwałę w sprawie 

zgody na przekazanie części przedmiotowej nieruchomości dla Państwowej Szkoły 

Muzycznej w Zgierzu (Uchwała Nr XL/435/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 września 

2013r.) . W tym celu przeprowadzony został podział nieruchomości, co skutkuje zarówno 

zmianą parametrów budynku jak i wielkości działek, co wymusza przygotowanie nowej 

dokumentacji z nowymi warunkami przyłączy mediów. 

Nowe założenia planowanej inwestycji przy ul. Chemików 9 dotyczą utworzenia na 

3 kondygnacjach powierzchni mieszkalnych o standardzie lokali socjalnych (ilość 

przewidywanych lokali około 45), w parterze zaś, od ul. Sokołowskiej planowane jest 

uzyskanie lokali użytkowych. 

Gmina Miasto Zgierz na powyższe zadanie będzie starała się o pozyskanie środków 

zewnętrznych z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach „Rządowego programu 

wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat tworzenia lokali socjalnych, mieszkań 

chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych". Inwestycja będzie realizowana przez 

Gminę Miasto Zgierz w ramach zadania pn. „Renowacja 

i adaptacja poprzemysłowych budynków w dzielnicach miast na budownictwo 

mieszkaniowe, w celu odnowy zdegradowanego, zabytkowego centrum miasta Zgierza -

ulica Sokołowska - aktualizacja dokumentacji" (Uchwała Nr XXXV/376/13 Rady Miasta 

Zgierza z dnia 25 kwietnia 2013 roku). Dofinansowanie jest możliwe na poziomie 40% 
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wartości całej inwestycji. Całkowity koszt inwestycji będziemy mogli podać po wykonaniu 

kosztorysów inwestorskich. 

W ramach wykonywanych obowiązków nadzór nad w/w zadaniem prowadzi 

II Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza, Pan Bohdan Bączak. 


