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Radny Rady Miasta Zgierza 

Odpowiadając na Pana zapytanie w temacie budynku będącego własnością 

Gminy Miasto Zgierz, a położonego w Zgierzu przy ul. Sokołowskiej 2 i Chemików 9, 

uprzejmie informuję, iż; 

Przedmiotowa nieruchomość została nabyta przez Gminę Miasto Zgierz od Powiatu 

Zgierskiego w dniu 31 marca 2008 roku. (Rep. A Nr 5040/2008), w oparciu o: 

1. Uchwałę nr X11/107/07 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 26 października 2007 

2. Uchwałę nr 3/33/08 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 21 lutego 2008 roku, 

3. Uchwałę nr III/30/2002 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 grudnia 2002 roku, 

4. Zarządzenie nr 204A//2007 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 18 grudnia 2007 

Nieruchomość została pozyskana do gminnego zasobu nieruchomości z zamiarem 

przystosowania budynku na cele mieszkaniowe. W związku z powyższym w ramach 

Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla przedmiotowej n ieruchomości została 

wykonana inwentaryzacja budowlana, projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie 

na budowę. Opracowana koncepcja zakłada przystosowanie budynku na cele 

mieszkaniowe z częścią usługową w parterze budynku. 

Przeprowadzona analiza zależności gospodarczych i ekonomicznych 

wskazuje, iż w obecnej sytuacji f inansowej Gmina Miasto Zgierz, nie jest w stanie 

udźwignąć przedmiotowej inwestycji. 

Jednocześnie należy nadmienić, iż na zagospodarowanie przedmiotowej 

n ieruchomości , zgodnie z wykonaną dokumentacją techniczną, nie występowano 

o środki zewnętrzne celem dof inansowania inwestycji z uwagi na fakt, iż w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego nie ogłoszono 

konkursów na pozyskanie dof inansowania na substancję mieszkaniową. Ponadto 

roku, 

roku. 

Wpłynęło do Biura Baay 
Miasta Zgierza , 



informuję, iż harmonogram konkursów na rok 2011 nie przewiduje na dzień 

dzisiejszy, organizacji konkursu w ramach, którego mogłyby być ujęte prace na 

przedmiotowej nieruchomości . 

Ustosunkowując się do kwesti i związanych z zawarc iem umów najmu dla 

I Społecznej Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół Społecznych Towarzystwa 

Przyjaciół Zgierza, uprzejmie wy jaśn iam, iż umowy z ww. szkołami zostały zawarte 

zgodnie z ustawa o gospodarce n ieruchomościami, na okres lat 3. Przedmiotem 

najmu jest budynek „B", z lokal izowany w Zgierzu przy ul. Leśmiana 1. Stawka 

czynszu określona została na podstawie Uchwały Nr 110/2001/111 Zarządu Miasta 

Zgierza z dnia 10 października 2001 roku, która podlega corocznej waloryzacji 

o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych. 
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