
Zarządzenie Nr33k/VI/2011 

Prezydenta Miasta Zgierza 

z dnia CfM(Mrf& 2011 roku 

w sprawie: ogłoszenia wykazu, obejmującego przeznaczona do wydzierżawienia na rzecz  

dotychczasowego użytkownika, nieruchomość położona w Zgierzu  

przy ul. Łęczyckiej 24 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, 
poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, 
poz. 1281) oraz art. 11 ust. 1, art. 13 ust. I , art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 
675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, 
poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, 
Nr 187, poz. 1110) 

z a r z ą d z a m , co następuje : 

§ 1. 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz, stanowiący załącznik do niniejszego 

zarządzenia, obejmujący, przeznaczoną do wydzierżawienia na okres do 6 miesięcy, w drodze 

bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego użytkownika - Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zgierzu, zabudowaną nieruchomość gruntową oznaczoną 

w ewidencji gruntów jako działka numer 449/2 o powierzchni 6928 m 2 , położoną w Zgierzu 

przy ul. Łęczyckiej 24, dla której w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu 

prowadzona jest księga wieczysta KW Nr KW LD1 G/00037054/9. 

2. Dzierżawa nieruchomości, o której mowa w ust. 1 następuje w szczególności w związku 

z kontynuacją dotychczasowej działalności dzierżawcy. 

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza 

przez okres 21 dni. 

*•* 7 A u A • A • A • PREZYDENT § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. M I A S T A Z G I E R Z A 

dr zorek 



Załącznik do zarządzenia Nr33k/V 1/2011 
Prezydenta Miasta Zgierza 
z dnia Kb (MAÓMKCL 2011 roku 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) ustalam: 

W Y K A Z 

obejmujący niżej opisaną zabudowaną nieruchomość gruntową przeznaczoną do wydzierżawienia 
w drodze bezprzetargowej, na okres do 6 miesięcy, na rzecz dotychczasowego użytkownika -

Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu, 
z przeznaczeniem na kontynuację dotychczasowej działalności dzierżawcy 

Oznaczenie 
i 

położenie 
nieruchomości 

Opis przedmiotu dzierżawy Przeznaczenie 
nieruchomości 

i 
sposób jej 

zagospodarowania 

We ewidencji gruntów Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość gruntowa 
zabudowana obiektami budowlanymi, w tym budynkami 
wpisanymi do gminnej ewidencji zabytków, o łącznej 
powierzchni użytkowej 2740 m2. Obiekt pełni przede wszystkim 
funkcję krytej pływalni. Opis techniczny podstawowych 
elementów obiektu: budynek o trzech kondygnacjach, 
częściowo podpiwniczony, zbudowany w technologii 
tradycyjnej ze ścianami murowanymi z cegły pełnej 
dwustronnie tynkowanej. Stropy między - kondygnacyjne 
drewniane w ciągach komunikacyjnych typu Kleina na belkach 
stalowych, niecka basenowa żelbetowa. Konstrukcja dachu 
drewniana wsparta na podwalinach z belek drewnianych, strop 
poniżej drewniany. Ocieplenie stanowi polepa z gliny. Dach 
kryty papą na pełnym deskowaniu. Konstrukcja dachu nadaje 
się do wymiany (wykonana ekspertyza budowlana konstrukcji 
dachu z dnia 16.06.2011 r.). Okna w pomieszczeniach w 
większości drewniane skrzynkowe o dużym stopniu zużycia, 
drzwi wejściowe drewniane, wrota stalowe. Obiekt wyposażony 
w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną. Ciepło 
dostarczane z kotłowni miarowej (parowa). Kotłownia zasila 
także budynek Miejskiej Przychodni Rejonowej w Zgierzu przy 
ul. Łęczyckiej 24a (nr ewid działki 450) oraz budynki 
warsztatowe o powierzchni użytkowej 312 m\ wchodzące w 
skład dzierżawionej nieruchomości. Dla nieruchomości 
wykonano audyt energetyczny budynku (opracowanie z dnia 
15.12.2010 r.). Teren nieruchomości ogrodzony, 
wykorzystywany usługowo. Na podstawie umów zawartych z 
dotychczasowym administratorem, na przedmiotowej 
nieruchomości funkcjonują podmioty prowadzące działalność 
gospodarczą. Nieruchomość częściowo wykorzystywana na 
potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
Spółka z o.o. w Zgierzu (biura oraz zaplecze). Zakaz 
użytkowania budynku Łaźni Miejskiej na podstawie decyzji 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 
26.10.2011 r., do czasu wykonania robót, o których mowa w pkt 
5.1 i 5.2 ekspertyzy budowlanej konstrukcji dachu z dnia 
16.06.2011 r. Decyzją z dnia 05.12.2011 r. Starosta Zgierski 
zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę 
- wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie 
dachu nad budynkiem Łaźni Miejskiej. 

Brak planu 
zagospodarowania 
przestrzennego. 

Przedmiot dzierżawy 
wykorzystywany 
będzie na kontynuację 
dotychczasowej 
działalności 
dzierżawcy, 
w szczególności 
w zakresie prowadzenia 
usług basenowych. 

Obiekt wymaga 
przeprowadzenia prac 
remontowych, 
szczegółowo 
określonych w audycie 
energetycznym 
budynku oraz 
ekspertyzie budowlanej 
konstrukcji dachu. 

nieruchomość oznaczona 
nr ewid. 449/2, położona 
w Zgierzu przy ulicy 
Łęczyckiej 24, 
o powierzchni 6928 m2, 

wę ksieei wieczystej 

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość gruntowa 
zabudowana obiektami budowlanymi, w tym budynkami 
wpisanymi do gminnej ewidencji zabytków, o łącznej 
powierzchni użytkowej 2740 m2. Obiekt pełni przede wszystkim 
funkcję krytej pływalni. Opis techniczny podstawowych 
elementów obiektu: budynek o trzech kondygnacjach, 
częściowo podpiwniczony, zbudowany w technologii 
tradycyjnej ze ścianami murowanymi z cegły pełnej 
dwustronnie tynkowanej. Stropy między - kondygnacyjne 
drewniane w ciągach komunikacyjnych typu Kleina na belkach 
stalowych, niecka basenowa żelbetowa. Konstrukcja dachu 
drewniana wsparta na podwalinach z belek drewnianych, strop 
poniżej drewniany. Ocieplenie stanowi polepa z gliny. Dach 
kryty papą na pełnym deskowaniu. Konstrukcja dachu nadaje 
się do wymiany (wykonana ekspertyza budowlana konstrukcji 
dachu z dnia 16.06.2011 r.). Okna w pomieszczeniach w 
większości drewniane skrzynkowe o dużym stopniu zużycia, 
drzwi wejściowe drewniane, wrota stalowe. Obiekt wyposażony 
w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną. Ciepło 
dostarczane z kotłowni miarowej (parowa). Kotłownia zasila 
także budynek Miejskiej Przychodni Rejonowej w Zgierzu przy 
ul. Łęczyckiej 24a (nr ewid działki 450) oraz budynki 
warsztatowe o powierzchni użytkowej 312 m\ wchodzące w 
skład dzierżawionej nieruchomości. Dla nieruchomości 
wykonano audyt energetyczny budynku (opracowanie z dnia 
15.12.2010 r.). Teren nieruchomości ogrodzony, 
wykorzystywany usługowo. Na podstawie umów zawartych z 
dotychczasowym administratorem, na przedmiotowej 
nieruchomości funkcjonują podmioty prowadzące działalność 
gospodarczą. Nieruchomość częściowo wykorzystywana na 
potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
Spółka z o.o. w Zgierzu (biura oraz zaplecze). Zakaz 
użytkowania budynku Łaźni Miejskiej na podstawie decyzji 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 
26.10.2011 r., do czasu wykonania robót, o których mowa w pkt 
5.1 i 5.2 ekspertyzy budowlanej konstrukcji dachu z dnia 
16.06.2011 r. Decyzją z dnia 05.12.2011 r. Starosta Zgierski 
zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę 
- wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie 
dachu nad budynkiem Łaźni Miejskiej. 

Brak planu 
zagospodarowania 
przestrzennego. 

Przedmiot dzierżawy 
wykorzystywany 
będzie na kontynuację 
dotychczasowej 
działalności 
dzierżawcy, 
w szczególności 
w zakresie prowadzenia 
usług basenowych. 

Obiekt wymaga 
przeprowadzenia prac 
remontowych, 
szczegółowo 
określonych w audycie 
energetycznym 
budynku oraz 
ekspertyzie budowlanej 
konstrukcji dachu. 

KW Nr LD1 G/00037054/9 

w dz. I działki gruntu 
z zabudowaniami: działka 
nr 449 ul. Łęczycka 24, 
działka nr 451 
ul. Łęczycka 24, 
łączna pow. 15265 m2 

w dz. II jako właściciel 
wpisana jest Gmina Miasto 
Zgierz 

w dz. III wpisów brak 

w dz. IV hipoteka z tytułu 
pożyczki (umowa 
pożyczki z dnia 
16.06.1994 r.) wierzyciel 
hipoteczny: Narodowy 
Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość gruntowa 
zabudowana obiektami budowlanymi, w tym budynkami 
wpisanymi do gminnej ewidencji zabytków, o łącznej 
powierzchni użytkowej 2740 m2. Obiekt pełni przede wszystkim 
funkcję krytej pływalni. Opis techniczny podstawowych 
elementów obiektu: budynek o trzech kondygnacjach, 
częściowo podpiwniczony, zbudowany w technologii 
tradycyjnej ze ścianami murowanymi z cegły pełnej 
dwustronnie tynkowanej. Stropy między - kondygnacyjne 
drewniane w ciągach komunikacyjnych typu Kleina na belkach 
stalowych, niecka basenowa żelbetowa. Konstrukcja dachu 
drewniana wsparta na podwalinach z belek drewnianych, strop 
poniżej drewniany. Ocieplenie stanowi polepa z gliny. Dach 
kryty papą na pełnym deskowaniu. Konstrukcja dachu nadaje 
się do wymiany (wykonana ekspertyza budowlana konstrukcji 
dachu z dnia 16.06.2011 r.). Okna w pomieszczeniach w 
większości drewniane skrzynkowe o dużym stopniu zużycia, 
drzwi wejściowe drewniane, wrota stalowe. Obiekt wyposażony 
w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną. Ciepło 
dostarczane z kotłowni miarowej (parowa). Kotłownia zasila 
także budynek Miejskiej Przychodni Rejonowej w Zgierzu przy 
ul. Łęczyckiej 24a (nr ewid działki 450) oraz budynki 
warsztatowe o powierzchni użytkowej 312 m\ wchodzące w 
skład dzierżawionej nieruchomości. Dla nieruchomości 
wykonano audyt energetyczny budynku (opracowanie z dnia 
15.12.2010 r.). Teren nieruchomości ogrodzony, 
wykorzystywany usługowo. Na podstawie umów zawartych z 
dotychczasowym administratorem, na przedmiotowej 
nieruchomości funkcjonują podmioty prowadzące działalność 
gospodarczą. Nieruchomość częściowo wykorzystywana na 
potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
Spółka z o.o. w Zgierzu (biura oraz zaplecze). Zakaz 
użytkowania budynku Łaźni Miejskiej na podstawie decyzji 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 
26.10.2011 r., do czasu wykonania robót, o których mowa w pkt 
5.1 i 5.2 ekspertyzy budowlanej konstrukcji dachu z dnia 
16.06.2011 r. Decyzją z dnia 05.12.2011 r. Starosta Zgierski 
zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę 
- wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie 
dachu nad budynkiem Łaźni Miejskiej. 

Brak planu 
zagospodarowania 
przestrzennego. 

Przedmiot dzierżawy 
wykorzystywany 
będzie na kontynuację 
dotychczasowej 
działalności 
dzierżawcy, 
w szczególności 
w zakresie prowadzenia 
usług basenowych. 

Obiekt wymaga 
przeprowadzenia prac 
remontowych, 
szczegółowo 
określonych w audycie 
energetycznym 
budynku oraz 
ekspertyzie budowlanej 
konstrukcji dachu. 



1. Na podstawie zarządzenia Nr 276/VI/2011 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 25 
października 2011 r., wysokość czynszu dzierżawnego za opisaną wyżej zabudowaną 
nieruchomość gruntową wynosić będzie 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) 
w stosunku miesięcznym plus podatek VAT. 

2. Czynsz, o którym mowa w pkt 1 płatny jest z góry do 10-go dnia każdego miesiąca, 
proporcjonalnie do czasu obowiązywania umowy. 

3. Wysokość czynszu dzierżawnego zostanie zwaloryzowana o średnioroczny wzrost cen 
towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły, ogłoszony przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. 

4. Niniejszy wykaz podlega publikacji ną tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza 
przez okres 21 dni, tj. od dnia AlO^UdMŁ..M)!i^.l ... do dnia 

Informacji dotyczących niniejszego wykazu udziela Urząd Miasta Zgierza Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami, PI. Jana Pawła II Nr 16, pokój 02A, tel. (042) 714 31 83 lub 714 31 63. 


