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Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 19 grudnia 2013 roku, dotyczącą 
kwestii przekazania lub sprzedaży terenów stanowiących własność Gminy Miasto 
Zgierz, przyległych do cmentarza rzymsko-katolickiego przy ul. P. Skargi wyjaśniam, 
iż pismem z dnia 29 lipca 2013 roku Archidiecezja Łódzka zwróciła się 
„o przekazanie nieruchomości gruntowej sąsiadującej z Rzymskokatolickim 
Cmentarzem p.w. św. Józefa i Wawrzyńca w Zgierzu przy ul. ks. Piotra Skargi 28 
celem poszerzenia terenu cmentarza". Wobec faktu, iż ww. tereny były przedmiotem 
wywłaszczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami wszczęte zostało postępowanie w zakresie 
ustalenia byłych właścicieli lub ich spadkobierców. Tym samym dysponowanie przez 
Gminę Miasto Zgierz posiadanym tytułem własności będzie możliwe po zakończeniu 
ww. postępowania. W związku z powyższym pismem znak GN.680.71.2103 
z dnia 27 sierpnia 2013 roku skierowana została do Archidiecezji Łódzkiej odpowiedź 
zawierająca wyjaśnienia stanu prawnego przedmiotowych gruntów. Treść udzielonej 
odpowiedzi przedstawiam w załączniku. 
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Odpowiadając na pismo z dnia 29 lipca 2013 roku dotyczące przekazania 

nieruchomości gruntowej sąsiadującej z Rzymskokatolickim Cmentarzem 

p. w. św. Józefa i Wawrzyńca w Zgierzu przy ulicy ks. Piotra Skargi 28 celem 

poszerzenia terenu cmentarza uprzejmie wyjaśniam, iż działki oznaczone numerami 

ewidencyjnymi 580/1, 580/3, 580/5, 580/8, 216/12, 581/1 i 581/2 w latach 70-tych 

wywłaszczone zostały z przeznaczeniem pod budowę garaży na osiedlu Parzęczewska 

Południe. Zgodnie z treścią art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594) nieruchomość wywłaszczona nie może być użyta na cel 

inny niż określony w decyzji o wywłaszczeniu, z uwzględnieniem art. 137, chyba że 

poprzedni właściciel lub jego spadkobierca nie złożą wniosku o zwrot tej 

nieruchomości. Wobec powyższego wykorzystanie nieruchomości na inny cel niż 

określony w decyzji o wywłaszczeniu wymaga uprzedniego przeprowadzenia 

postępowania regulowanego przepisami ww. ustawy. 

W związku z zainteresowaniem Archidiecezji Łódzkiej pozyskaniem 

przedmiotowej nieruchomości, wszczęta zostanie stosowna procedura, której 

zakończenie wskaże czy Gmina Miasto Zgierz będzie mogła dysponować posiadanym 

tytułem własności ww. nieruchomości, czy też konieczny będzie jej zwrot. 

.Prezydenta Miasta Zgierza 


