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BiGN.683.19.2016.M 

lodz, dn. 14.07.2017 r. 

POSTANOWIENIE 

Na podstawi art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post~powania 

administracyjnego {t. j. Oz. U. z 2017 r., pOZ. 1257}, w zWiqzku z art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 

10 kwietnia 2003 r. szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

drog publicznych {t. j Oz. U. z 2015 roku, pOZ. 2031 z pozn. zm.}, 

postanawiam 

o wytqczeniu do odr bnych post~powan spraw zwiqzanych z ustaleniem odszkodowania za 

poszczegolne udziaty w prawie u:zytkowania wieczystego cz~sci nieruchomosci zaj~tq pod 

drog~ publicznq po o:zonq w lodzi, w obr~bie W-24, przy ul. Tuwima 98, oznaczonq 

w ewidencji gruntow ako dziatka nr 231/19 0 pow. 0,0799 ha przystugujqce do: 

- lokalu nr 1 {BiGN.683.19A.2016.MB}; 

- lokalu nr 3 {BiGN.683.19B.2016.MB}; 

- lokalu nr 4 {BiGN.683.19C.2016.MB}; 

- lokalu nr 5 {BiGN.683.19D.2016.MB}; 

- lokalu nr 8 {BiGN.683.19E.~016.MB}; 

- lokalu nr 9 {BiGN.683.19F.2016.MB}; 

- lokalu nr 10 {BiGN.683.19G.2016.MB}; 

- lokalu nr 11 {BiGN.683.19H.2016.MB}; 

- lokalu nr 12 {BiGN.683.191.2016.MB}; 

- lokalu nr 13 {BiGN.683.19J.2016.MB}. 

UZASADNIENIE 

R-UA-V.8.2016 z dnia 16.06.2016 roku 0 zezwoleniu na realizacj~ 

inwestycji drogowej rezydent Miasta lodzi zezwolit na realizacj~ inwestycji drogowej pod 

naZWq: budowa ul. ierzbowej w lodzi na odcinku od ul. Nowow~glowej do ul. Juliana 

Tuwima. Zatqcznikie do tej decyzji jest mapa sytuacyjna do cel6w prawnych z projektem 

podziatu nr P.106105 .2015.989 z dnia 20 listopada 2015 r. W punkcie VI. niniejszej decyzji 

Prezydent zatwierdzit podziat dziatki nr 231/17 na dziatki nr 231/19, 231/18 i 231/20 oraz 

w punkcie VII.1. stwi rdzit m.in. przejscie prawa wtasnosci dziatki nr 231/19 na rzecz Gminy 

lodz w dniu, w ktory decyzja stanie si~ ostateczna. Zas w punkcie XIV. decyzji nr OAR-UA

V.8.2016 z dnia 16.06.2016 roku nadany zostat rygor natychmiastowej wykonalnosci. 
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Zawiadomieni m nr DGM-DM-1I1.6833.244.2016.TM z dnia 05.10.2016 r. Prezydent 

Miasta todzi poinf rmowat strony 0 wszczE:ciu postE:powania w sprawie ustalenia 

odszkodowania za nie uchomosc potoionq w todzi, przy ul. Tuwima 98, oznaczonq w ewidencji 

grunt6w jako dziatka r 231/19 0 pow. 0,0799 ha (CZE:SC dawnej dziatki nr 231/17) w obrE:bie 

W-24. 

Wnioskiem z nia 05.10.2016 r. Prezydent Miasta todzi wystqpit w oparciu 0 przepis 

art. 26§2 Kpa do Wo ewody t6dzkiego 0 wytqczenie go od rozpatrzenia sprawy 0 ustalenie 

odszkodowania za nie uchomosc potoionq w todzi, przy ul. Tuwima 98, oznaczonq w ewidencji 

grunt6w jako dziatka r 231/19 0 pow. 0,0799 ha. 

Wojewoda t6 zki postanowieniem z dnia 09.11.2016 r. nr GN.1I1.7581.290.2016.KR 

wytqczyt Prezydenta iasta todzi od rozpatrzenia przedmiotowej sprawy i wyznaczyt do jej 

rozpatrzenia StarostE: t6dzkiego Wschodniego wykonujqcego zadania z zakresu administracji 

rzqdowej. 

Stosownie do tresci art. 12 ust. 4f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczeg61nych 

zasadach przygotowa ia i realizacji inwestycji w zakresie dr6g publicznych odszkodowanie za 

nieruchomosci przys uguje dotychczasowym wtascicielom nieruchomosci, uiytkownikom 

wieczystym nierucho osci oraz osobom, kt6rym przystuguje do nieruchomosci ograniczone 

prawo rzeczowe. 

W toku pro adzonego postE:powania ustalono, ii jeden z dw6ch uiytkownik6w 

wieczystych nie iyje. uwagi na koniecznosc przeprowadzenia postE:powania wyjasniajqcego 

dotyczqcego dziedzi zenia po zmartych udziatu w prawie uiytkowania wieczystego 

przedmiotowej cZE:S i nieruchomosci, zaistniata okolicznosc pozwalajqca na wytqczenie do 

odrE:bnych postE:pow n spraw zWiqzanych z ustaleniem odszkodowania za prawo uiytkowania 

wieczystego cZE:sci n eruchom'oscizajE:tq pod drogE: pUblicznq potoionq w todzi, w obrE:bie 

W-24, przy ul. Tu ima 98,' oznaczonq w ewidencji,grunt6w jako dziatka nr 231/19 

o pow. 0,0799 ha. 

Tak wiE:c w yniku rozdzielenia ww. postE:powan na podstawie zgromadzonego 

w postE:powaniu ma eriatu dowodowego zostanq wydane odrE:bne decyzje administracyjne 

dla kaidego uiytko nika wieczystego oddzielnie. Poniewai przedmiot postE:powania jest 

podzielny, dlatego te· moiliwe jest rozdzielenie prowadzonych postE:powan. 

W tym stanie rzeczy naleiato postanowic jak w sentencji. 

Na powyisz postanowienie zaialenie nie przystuguje. Strony majq 

zaskarienia postano 

w sprawie. 
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