( § ? )

IS1
Zgierz, dnia'/^ października 2013 roku
PREZYDENT
Miasta

Zgierza

dr Iwona Wieczorek

Pan Marek Sencerek
Radny Rady Miasta Zgierza

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 26 września 2013 roku dotyczącą stanu
parkanu ogradzającego cmentarz rzymsko-katolicki przy ul. P. Skargi wyjaśniam,
iż na skierowaną przez mnie do Parafii św. Katarzyny w Zgierzu - właściciela cmentarza,
w 2011 roku prośbę o poprawienie ówczesnego stanu ogrodzenia od strony
ul. Parzęczewskiej, odnowiony został fragment muru. W chwili obecnej rozpadający się mur
od ul. Hożej zabezpieczony został płytami. Mając na względzie Pana interpelację oraz fakt,
iż sytuacja ta oddziałuje negatywnie na bezpośrednio przyległy teren pozostający własnością
Gminy Miasto Zgierz, na którym tradycyjne w okresie świąt Wszystkich Świętych odbywał się
będzie handel kwiatami i zniczami, wystąpię do właściciela cmentarza o maksymalne
zabezpieczenie ww. fragmentu ogrodzenia. Poproszę również o przedstawienie planów,
co do terminu i zakresu remontu rozpadającego się fragmentu ogrodzenia.
Wyjaśniam, że przedstawiony wyżej zakres działań podyktowany jest faktem,
iż prezydent nie ma właściwości do ingerowania w sprawy zarządu nieruchomościami, które
nie stanowią własności gminy.
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Niniejszym informuję, że bardzo zły stan południowego fragmentu ogrodzenia
cmentarza rzymsko-katolickiego, położonego przy ul. P. Skargi - stanowiącego
własność Parafii Rzymsko - Katolickiej św. Katarzyny w Zgierzu oraz forma jego
zabezpieczenia wzbudza niepokój zarówno władz Miasta Zgierza, jak i radnych Rady
Miasta Zgierza. Aspekt estetyczny rozpadającego się parkanu, stan zabezpieczeń
oraz bezpośrednie sąsiedztwo z nieruchomością stanowiącą własność Gminy Miasto
Zgierz, skłaniają mnie do zwrócenia się do Księdza Proboszcza z prośbą
o udzielenie informacji, co do terminu i sposobu odbudowy ogrodzenia.
Ponadto, w związku ze zbliżającym się świętem Wszystkich Świętych,
w dniach 26 października - 3 listopada br. podobnie, jak w latach ubiegłych, na
przyległym do cmentarza gruncie stanowiącym własność Gminy Miasto Zgierz
odbywał się będzie handel kwiatami i zniczami. Tradycyjnie jeden z sektorów
wyznaczany był wzdłuż ww. odcinka parkanu cmentarza. W związku z zaistniałą
sytuacją, lokalizacja niniejszego sektora zostanie przesunięta w głąb nieruchomości,
na bezpieczną odległość, co spowoduje jednak ograniczenie miejsc parkowania
pojazdów. Niemniej, w trosce zarówno o wizerunek szczególnego dla miasta obiektu,
jakim jest cmentarz przy ul. P. Skargi, jak i o interes gminy oraz słuszny interes
społeczny, bardzo proszę o zabezpieczenie rozpadającego się ogrodzenia w sposób
zapewniający bezpieczeństwo osób i mienia, korzystających z sąsiadującej
z cmentarzem nieruchomości gminnej.
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