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Muszą zwrócić nieruchomość i otrzymane odszkodowania
Sąd Okręgowy w Łodzi, w postępowaniu prowadzonym z udziałem Prokuratury
Okręgowej w Łodzi, orzekł o zwrocie Miastu Łódź nieruchomości położonej przy ul.
Drewnowskiej, przez osoby którym została ona wydana, w oparciu o wcześniejsze
rozstrzygnięcie sądowe. Przyczyniły się do tego ustalenia poczynione przez Prokuraturę
Rejonową Łódź – Śródmieście, wskazujące, iż wcześniejsze orzeczenie, dotyczące
obowiązku wydania przez miasto nieruchomości oparte zostało na sfałszowanym
testamencie.
W dniu 30 czerwca 2006r. Sąd Okręgowy w Łodzi, zobowiązał Miasto Łódź do
wydania nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 30, dziewięciu
ubiegającym się o to osobom ( powodom ) oraz do wypłaty na ich rzecz odszkodowania.
Po wydaniu powyższego rozstrzygnięcia, w śledztwie prowadzonym przez
Prokuraturę Rejonową Łódź – Śródmieście, doszło do ustalenia, że akt notarialny, którego
kserokopię przedłożono w postępowaniu sądowym i który stanowił podstawę powyższego
rozstrzygnięcia, pochodzący rzekomo z 1939 roku, jest dokumentem sfałszowanym.
Okoliczność ta potwierdzona została wynikami ekspertyzy, zleconej przez prokuraturę
biegłemu z zakresu badań dokumentów.
O powyższych ustaleniach powiadomione zostało Miasto Łódź, które złożyło
wniosek o wznowienie postępowania sądowego. Swój udział w sprawie zgłosiła
Prokuratura Okręgowa w Łodzi.
Sąd wydanym w dniu 10 listopada 2009r. wyrokiem, zmienił wcześniejsze
orzeczenie, zobowiązując osoby, którym nieruchomość została wydana, do jej zwrotu
miastu. Orzekł także o zwrocie przez nie, zasądzonych na ich rzecz w czerwcu 2006r.
odszkodowań wraz z odsetkami.
W prowadzonym śledztwie śródmiejska prokuratura w dalszym ciągu bada
kwestię posługiwania się podrobionymi aktami notarialnymi w postępowaniach sądowych i
administracyjnych, dotyczących ustalenia własności łódzkich nieruchomości, ich wydania,
bądź wypłaty za nie odszkodowania. Jak wynika z dokonanych ustaleń, w procederze
wykorzystywano co najmniej 55 podrobionych aktów notarialnych, pochodzących rzekomo
z lat 1935 – 1939, a dotyczących nieruchomości zlokalizowanych w różnych częściach
Łodzi.
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