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Odpowiadając na Pana interpelację, z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie dotyczącej 
postępowania sądowego ustanowienia drogi koniecznej poprzez stanowiącą własność Gminy 
Miasto Zgierz działkę gruntu nr 452/2 położoną w Zgierzu przy ul. Łącznej na rzecz 
każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnymi 193/2, informuję iż: 

Gmina Miasto Zgierz, mając na uwadze realne zagrożenie interesu społecznego-
gospodarczego, poprzez ograniczenie możliwości dysponowania przedmiotową 
nieruchomością o charakterze publicznym w sposób ogólnodostępny oraz utrudnienie 
realizacji zadań własnych gminy w zakresie prawidłowego gospodarowania 
nieruchomościami, nie wyraziła zgody na umowne ustanowienie służebności drogi 
koniecznej. Wobec powyższego w dniu 11 czerwca 2013 r. do Sądu Rejonowego w Zgierzu 
wpłynął wniosek Spółki Jawnej IGNAC-POL J. Zieliński. J Matuszewska, T. Zielińska 
o ustanowienie drogi koniecznej na działce gruntu nr 452/2 na rzecz każdoczesnego 
właściciela nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnymi 193/2. W toku postępowania 
prowadzonego w trybie art. 145 ustawy Kodeks cywilny. Sąd doszedł do przekonania, 
iż ustanowienie służebności drogi koniecznej na działce stanowiącej własność Gminy Miasto 
Zgierz będzie jedynym możliwym sposobem zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla 
działki gruntu stanowiącej własność wnioskodawcy. Wobec powyższego Sąd dopuścił dowód 
z opinii biegłego geodety oraz biegłego rzeczoznawcy majątkowego celem ustalenia 
przebiegu drogi koniecznej oraz dokonania wyceny odszkodowania za ustanowienie 
służebności. 

W dniu 30 listopada 2015 r. odbyła się ostatnia rozprawa, na której wydano 
postanowienie o ustanowieniu dla każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej przy 
ul. Łącznej 1 służebności drogi koniecznej na nieruchomości położonej w Zgierzu przy 
ul. Łącznej oznaczonej jako działka nr 452/2. Od ww. postanowienia żadna ze stron 
postępowania nie składała odwołania. Zgodnie z postanowieniem Sądu z dnia 13 maja 2013 r. 
wszystkie koszty postępowania zostały zasądzone od wnioskodawcy tj. właściciela 
nieruchomości władnącej. 

- kopia postanowienia Sądu 
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