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I N T E R P E L A C J A 4/2019 

W związku z licznymi prośbami mieszkańców osiedla Rudunki, 

jak i pozostałych mieszkańców Zgierza przybywających na teren Cmentarza 

Komunalnego przy ulicy Konstantynowskiej, zwracam się z prośbą o pozwolenie 

na rozpoczęcie prac związanych z montażem dodatkowej furtki prowadzącej na 

teren cmentarza. Furtka zamontowana będzie w części ogrodzenia ( 6 przęsło ) 

od strony ulicy Koszarowej, a jej lokalizacja została uzgodniona 

i zaakceptowana przez przedstawiciela spółki M P G K Zgierz pana Tomasza 

Kupisa . 

Budowa dodatkowego wejścia jest bardzo ważna i wyczekiwana z niecierpliwością, 

gdyż pozwoli szczególnie starszym mieszkańcom na łatwiejsze i szybsze dotarcie do 

grobów bliskich, które obecnie powstają już w coraz większej odległości od 

głównego wejścia cmentarza. 

Krzysztof Karasiński 
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Szanowny Panie, 
w odpowiedzi na Pana interpelację dotyczącą wykonania dodatkowego 

wejścia na teren Cmentarza Komunalnego przy ul. Konstantynowskiej od strony 
wschodniej informuję, iż dokonana została analiza stanów własnościowych wokół 
terenu przyległego do cmentarza. Dodatkowe wejście winno być zlokalizowane 
bezpośrednio przy drodze publicznej bądź łączyć się z terenem przestrzeni 
publicznej która jest ogólnodostępna. Tereny cmentarza od strony wschodniej 
graniczą z nieruchomością stanowiącą własność Gminy Miasto Zgierz ale od 
terenów drogi przegradza je bocznica kolejowa będąca prywatną własnością. Od 
południa przylegają do terenów wspomnianej bocznicy oraz terenów które również 
stanowiących prywatną własność. Aby móc wykonać właściwe dojście należy 
zaprojektować stosowne i bezpieczne przejście przez tory wraz z uzyskaniem 
wymaganych przepisami prawa pozwoleń a następnie wprowadzić do budżetu 
zadanie inwestycyjne. 
Reasumując na dzień dzisiejszy nie widzę możliwości wykonania takiego wejścia. 
Dodatkowe wejście będzie mogło być zaprojektowane wraz z poszerzeniem terenu 
cmentarza którego w chwili obecnej nie przewidujemy. 
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