
Druk BRM nr 12312016 
Projekt z dnia 21.09.2016 r. 

UCHWALA Nr ......... 
RADY MIEJSKIEJ w LODZI 

z dnia ....... 
w sprawie skargi p. 4- na dzialanie Prezydenta Miasta Lodzi. 

{*;- - Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sarnorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 5 3 oraz art. 238 5 1 ustawy 
z dnia 14 czenvca 1960 r. Kodeks postqpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23. 
868 i 996), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastepuje: 

$ 1 . 1  Skargq p. a-j na dzialanie Prezydenta Miasta todzi uznaje siq 
. .  . za zasadnq w zakresie blqd6w i zaniechd dotyczqcych udokumentowania prawa wlasnoici 
. . . .  .. - Miasta do dziatki w obrqbie przeznaczonej i przywrocenia tam funkcji 

komunikacyj nej . 
2. Skarga jest zasadna z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do przedmiotowej 

uchwaly, kt6re stanowi jej integralnq czqSC. 

$ 2.1. Zobowiqzuje sip Przewodniczqcego Rady Miejskiej w Lodzi do przekazania 
Skariqcej niniejszej uchwaly wraz z uzasadnieniem. 

2.2. Zobowiqzuje sip Prezydenta Miasta Lodzi do poinformowania Przewodniczqcego 
Rady Miejskiej w Lodzi o sposobie usunipcia przyczyn, ktore spowodowaty zasadnoSC skargi. 

5 3. Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjpcia. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawc~ uchwaly j est 
Komisja Rewizyjna 
Rady Miejskiej w Lodzi 



Zalqcznik 
Do uchwaly nr ................ 
Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia ........................... 

UZASADNIENIE 

Rada Miejska Uchwalq Nr XIVl279115 z dnia 1 lipca 2015 r. uznala za zasadnq skargq . -- - 
P. ' . (okreilanej dalej jako ,,skarzqcaH) na dzidanie Prezydenta Miasta 
Lodzi jaka wplynqla 7 maja 2015 r. a dotyczqca braku informacji o sposobie zalatwienia 
sprawy okreilonej w dwoch wnioskach skarzqcej, to jest przywrocenia przejicia 
ul. Jarzqbinowq na odcinku od ulicy bez nazwy do ul. Sowinskiego oraz powiadomienia 
o przewidywanym terminie zalatwienia sprawy oraz podjetych czynnoiciach. 

Ustalono wowczas, jak doszlo do wydzierzawienia dzidki nr w obrqbie -, 
kt6ra spelniala funkcjq publicznego przejicia, jakie sq warunki i konsekwencje takiej 
dzieriawy. 0 wydzierzawienie dzialki wystqpil wlaiciciel sqsiedniej nieruchomoici polo2onej 
przy ul. Sowinskiego. Wystqpienie skierowd do Wydzialu Majqtku Miasta. Wydzial ten 
w y s t ~ i l  z zapytaniem do Zarzqdu Drog i Transportu (ZDiT), czy uznaje on koniecznoiC 
utrzymania dla dzidki 0 w obrqbie , uzytku faktycznego ,,dr". 
ChoC jak wskazywano ZDiT zajmuje siq drogami a nie jedynie zwyklym chodnikiem 
(cislgiem pieszym) - jakim wowczas okreilano ten odcinek przejicia w pismach ZDiT, 
to jednak ZDiT byl wnioskodawcq o przekwalifikowanie dzialki w obrebie 
z uzytku ,,dr" na uiytek faktyczny ,,Bn, czyli z przeznaczeniem budowlanym. Wydzid 
Gospodarki Komunalnej, kt6ry mial przejqd od ZDiT tq dzialke przejql jq juz z now3 
kwalifikacjq nadanq przez L6dzki Oirodek Geodezyjny. Ten proces decyzyjno- 
kompetencyjny uniemozliwil przeprowadzenie konsultacji, w wyniku kt6rej mozna bylo 
dokonywaC wyboru czy przeklasyfikowak na uzytek faktyczny ,,B" czy ,,TiM, w ktdrej mieici 
s i ~  kategoria ,,innem odpowiadajqca takze cislgowi pieszemu. 
JednoczeSnie funkcji cislgu komunikacyjnego omawianej dzidce trudno bylo odmdwid, bo na 
kajdej mapie jest ona zaznaczana jako przedluienie ulicy Jarzebinowej i faktycznie spelnia 
role c i q y  pieszego. Samo dotychczasowe okreilenie faktycznego uzytku jako ,,dr" wskazuje 
na funkcje komunikacyjnq, podobnie jak znajdujqca siq tam do niedawna tablica SIM z nazwq 
ulicy, kt6ra zostala zdemontowana po przekwalifikowaniu uiytku faktycznego dzialki. 
Co wainiejsze, w toku tamtych ustalen, stwierdzono, i e  omawiany odcinek drogi 
przekwalifikowano w 2003 r. z drogi publicznej na drogq wewnqtrznq. Przekwalifikowanie 
kategorii drogi stalo siq nie tylko potwierdzeniem funkcji komunikacyjnej wyrnienionej 
dzialki, ale jednoczeinie zaprzeczeniem argtqnentacji, i e  od poczqtku omawiana 
dzialka byla tylko ciqgiem pieszym, poza liniami regulacyjnymi pasa drogowego, bo wtedy 
nie mialaby kategorii drogi publicznej . 
Sprawq zlikwidowanego przejicia zajmowala s i ~  przed Komisja Rewizyjnq takze Komisja 
Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Rady Miejskiej w Lodzi. 
Komisja Planu wystqpila do Prezydenta Miasta z nastqpujqcym stanowiskiem przyjetym 27 
marca 20 1 5 r. : ,, Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury 
Rady Miejskiej w Eodzi zwraca sie do Prezydenta Miasta Lodzi o podjecie niezwlocznych 
dzialaii zmierzajqcych do wypowiedzenia umowy dzieriawy a'zialkz poloionej w Lodzi przy 
ul. Sowiriskiego bez numeru o numerze ewidencyjnym . w  obrebie mi przywrdcenia 
mieszkaricom przewrdcenia mieszkaricom moiliwoSci korzystania z ul. Jarzebinowej 
w dotychczasowym prze biegu. JednoczeSnie Komisja zwraca uwage ze w przedmiotowej 
sprawie doszlo do zaspokojenia indwidualnego interesu wiaiciciela dzialki sqsiedniej, 
dzieriawcy dawnej ulicy kosztem interesu ogdlnego okolicznych mieszkancdw bez 



jakichkolwiek konsultacji spo!ecznych. Komisja zwraca sic z wnioskiem o przeprowadzenie 
kontroli wewnetrznej nnierzajqcej do ustalenia rzetelnoici postepowania Urzedu Miasta 
Eodzi i Zarzqdu Drbg i Transportu w tej sprawie ". 
W odpowiedzi z 26 maja 2015 r., ktorej udzielil wiceprezydent :-I), poza 

informacjq o zwr6ceniu siq do Zarzqdu Dr6g i Transportu o udzielnie wyjasnien dotyczqcych 
tej sprawy, wskazana zostala mozliwa droga ewentualnego odzyskania wydzieriawionej na 
okres 3 lat dzialki i przywr6cenia tam przejicia dla komunikacji pieszej. W konkluzji 
uzasadnienia uchwaly rozpatrujqcej pienvszq skargq skarzqcej stwierdzono, i e  ustalenie jakie 
sq mozliwoici i jaka droga rozwiqan ci@y na Wydziale Gospodarki Komunalnej, tak jak 
naj szybsze dostarczenie tych inforrnacji skarzqcej . 

Jednak od czasu rozpatnenia przez Rade Miejsk* pierwszej skargi skariqcej 
wystqpily dzialania sprzeczne z podjqtymi ustaleniami i wskazaniami o jakich mowa 
w uzasadnieniu uchwaly z 1 lipca 2015 r. 

To stalo sie ~owodem skierowania do Rady Mieiskiej kolejnei skargi skarzacei z 28 
kwietnia 20 16 r., iaka wlynela 4 maia 201 6 r.. 

1 marca 2016 r. w Zarzqdzie Dr6g i Transportu wydana zostala opinia prawna (ZDiT- 
DSP.0230.11.20016) bazujqca na bezpodstawnych stwierdzeniach zawartych w pismach 
Zarzqdu Drog i Transportu z 19 maja 20 14 r. (ZaSwiadczenie nr 173 8) oraz z 2 1 maja 201 4 r. 
(ZDiT -1G.50071.154.6.20 14). Pisma te podpisane przez Z-ce Dyrektora Katarzyne 
Mikolajec, rozstrzygajq arbitralnie, i e  dzialka nr I) w obrqbie ell) w dniu 3 1 grudnia 
1998 r. nie byla zajqta pod drogq publicznq w rozumieniu ustawy o drogach publicznych 
z dnia 21.03.1985 r. (z p6in.m.). Stoi to w sprzecznoici z treiciq uchwaly Nr XIXI240103 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 24 wrzeinia 2003 r. w sprawie zaliczenia dr6g do kategorii 
dr6g powiatowych oraz pozbawienia dr6g kategorii dr6g gminnych, gdzie w zalqczniku nr 2 
do tej uchwaly wymienia siq w poz. 17. ulicq Jarzqbinowq od Sowiliskiego do drogi bez 
nazwy (dz. Nr 342), jako drogq pozbawianq kategorii drogi gminnej dopier0 z dniem 
1 stycznia 2014 r.. W tym miejscu nalezy podkreSlid, i e  wczeiniej ulice Jarzqbinowq jako 
drogq publicznq okreilita Uchwala Rady Narodowej Miasta Lodzi Nr XXIf81190 z dnia 29 
stycznia 1990 r. w sprawie zaliczenia drog do kategorii lokalnych miejskich i gminnych na 
terenie wojew6dztwa lbdzkiego (opublikowana w Dzienniku Urzqdowym Wojewbdztwa 
L6dzkiego z 15 lutego 1 990 r. Nr 7, poz. 40), gdzie w zalqczniku Nr 1 w poz. 97 wymienia siq 
Jarzqbinowq w kategorii dr6g lokalnych miejskich. JednoczeSnie do zmiany ustawy o drogach 
jaka weszla w iycie lstycznia 1999 roku (Dz.U. 1998.106.668 art.52) istnialy nastqpujqce 
kategorie dr6g publicznych: 1) drogi krajowe, 2) drogi wojewbdzkie, 3) drogi gminne oraz 
lokalne miejskie, 4) drogi zakladowe. 

Zatem wyrnieniona opinia prawna powstaia na nieprawdziwych danych podtrzymywala 
utrwalany od 2014 r. poglqd, kt6ry usprawiedliwial biernoid miasta w stosowaniu 
postanowien art. 73 ustawy z 13 paidziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajqce ustawy 
reformujqce administracje publicznq, zgodnie z ktbrym nieruchomo6ci zajqte pod drogi 
publiczne stajq siq z mocy prawa wlasnosciq Skarbu Paiistwa lub wldciwych jednostek 
sarnorzqdu terytorialnego @rzy czym kategoria drogi publicznej dotyczyla drog 
utrzymywanych w dniu 3 1 grudnia 1998 r. zar6wno przez administracje samorqdowq jak 
i rzqdowq w owczesnym brzmieniu ustawy o drogach). Naleiy tu przytoczyd niezmienionq 
definicje drogi publicznej z art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r., i e  droga publicznq jest 
droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii drog, z ktorej moie 
korzystak kaidy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjqtkami okreilonymi 
w tej ustawie lub innych przepisach szczeg6lnych". Od 2014 r. Miasto praktycznie 
dostarczalo wojewodzie - wydajqcemu decyzje w zwiqzku z wymienionym art. 73, 
argumentow by wbrew woli mieszkahc6w nie wydawad decyzji potwierdzajqcej przejecie 
wymienionej dzialki pod drogq i funkcje komunikacyjne. 



Okazuje siq, i e  nawet Uchwala Nr XIVl279115 z dnia 1 lipca 2015 r. Rady Miejskiej 
w Lodzi, ktdra uznawala zasadnoik pierwszej skargi skariqcej i wskazywala na fakt, 
i e  na dzialce nr 32511 funkcjonowala droga publiczna 31 grudnia 1998 r. i i e  funkcje 
komunikacyjnq tej dzialki tneba podtrzymak, nie zmienila forsowanych od 2014 r. 
w ZDiT staran by dzialki tej Miasta pozbawik. Mieszkancy chcq wyegzekwowak 
uprawnienia wlaicicielskie Miasta w stosunku do tej dzialki komunikacyjnej i sami 
wystqpujq do wojewody a ZDiT blokuje w tym zakresie odpowiednie sluiby miejskie, bo 
jak wlaiciwy wydzial UML ma wystqpowak o wlasnoSd gruntu pod drogq, ktdrej ZDiT 

I odmawia istnienia? 
Co istotne Informacja dotyczqca ulicy Jarzqbinowej, tj. dzialki nr 0 o pow. 211 m2 

przygotowana w Wydziale Dysponowania Mieniem (pismo z dnia 3 marca 2016 r.) wyrainie 
wskazuje, ze: Dla przedmiotowej nieruchomos'ci zostal sporzqdzony plan podzialu w dniu 20 
lipca 1931 r., nr Ldz. 101 1 przez mierniczego przysieglego (nieruchomos'i. 
oznaczona dawnq figurq h', b', a', h, g, b' przeznaczona pod poszerzenie ulicy wg powolanego 
planu), ktdry zostal zatwierdzony uchwalq nr 774 nu posiedzeniu Magistratu w Eodzi w dniu 
3 wrzeinia 1931 r., pod warunkiem wniesienia przez -r - do dziahr 111 wykazu 
hipotecznego tej nieruchomos'ci zastrzeieii nastepujqcej tres'ci: ,, .... i e  tereny przeznaczone 
pod rozszerzenie ulic Sowiiiskiego, Eagiewnickiej oraz pod urzqdzenie ulic projektowanych ... 
zostanq nu zawsze jako tereny uliczne ...., i e  tereny te nie bedq mogly byC w jakikolwiek 
sposdb zabudowane ..., i e  tereny te nie bqdq mogly byC przedmiotem iadnych transakcji i 
umdw prywatno - prawnych, a jedynie bedq mogly by2 przepisane nu wlasnos'i. Gminy 
Miejskiej Eddi. Wpunkcie 5 uchwaly nr 774 zastrzeiono, i i  sprzedane z parcelacji mogq byC 
place, oznaczone nu planie odsylaczami od 1 do 140, nie wczes'niej nii po zeznaniu przez 
wlas'ciciela aktu notarialnego i wniesieniu do hipoteki, przytoczonych w punktach 1-5 
uchwaly warunkdw i uzyskuniu przez wlas'ciciela od Magistratu specjalnego zakwiadczenia i e  
akt o ktdrym mowa i wniosek hipoteczny jui zostal sporzqdzony i w zwiqzku z tym Magistrat 
zezwala nu parcelacjg. 

Aktem notarialnym 2368 z dnia 12 wrzes'nia 1931 roku, sporzqdzonym przed 
notariuszem .Q31) wyraiono zgodq nu wniesienie do w kazu hipotecznego w/w X warunkdw. ~ i n i e s z y  akt zostal ujawniony w dziale 111 rep. hip. 14 . 
W dniu 20 stycznia 1932 r., nu podstawie powolanych wyiej dokumentdw tj. akt notarialnegd 
nr 5994, planu mierniczego przysieglego -; I.&. 1011 z dnia 20 lipca 1931 roku, 
zatwierdzone o uchwalq 774 w dniu 3 wrzes'nia 1931 roku, zostala zatoiona ksiega wieczysta- f . rep. hip. 140 72, kfdrej jako wlas'ciciel zostala ujawniona . Do 
dzialu 111 ,, nowozaloionej " higgi wieczystej zostal przeniesiony rdwniei wpis pochodzqcy z 
rep. hip. 14# i zastrzeienie wynikajqce z aktu nr 2368. 

Nastepnie mialy miejsce liczne odsprzedaie placdw gruntdw stanowiqcych przedmiot 
uchwaly nr 774. W trakcie prowadzonych czynnos'ci majqcych nu celu uregulowanie stanu 
prawnego przedmiotowej nieruchomos'ci nie udalo siq jednak, odnaleii. aktu notarialnego (o 
ile taki zostal sporzqdzony), ktdry potwierdzilby przejs'cie prawa wlasnoici przedmiotowej 
nieruchornos'ci nu rzecz dawnej Gminy Miejskiej Eddi. 

Na mocy aktu dzialowego z dnia 6 marca 1934 r., za nr 72, sporzqdzonego w ksiedze 
wieczystej Folwarku Juliandw lit. A rep. hip. 1 4oH jako astatni wlas'ciciel hipoteczny 
nieruchomoici opisanej w rep. . hip. 14dT2 (w miejsce t 

wpisana zostala ' "  Wpisy 

w dziale 111 rep. hip. 14d7' p o z ~ ~ t a l y  bez zmian. --- 
Informacja ta, udost~pniona skariqcej nie zawierala oczywistych dla os6b majqcych 

bezpoiredni dostep do ir6del danych o zwipkach wymienianych kolejno wlaicicieli. Ot6z 
dwie wymieniane wla6cicielki to siostry z rodziny- 



Kolejne parcelacje i zmiany wlaicicieli tworzq duie wyzwania dla badania i okreilania 
aktualnych stanow prawnych dzialek. Z badania ksiqgi wieczystej rep. hip. 140'" 
dokonanego przez geodetq uprawnionego (upow. Nr 1 126) dokonanego 
20 marca 2007 r. badajqca w Dziale 11, jako ujawnionich ostatnich wiakicieli wpisda 
obydwie siostr y : wymieniajqc kolej no _ i nastepnie ' - - 

Wedlug informacji pozyskanycK z Oddzialu Regulowania Stan6w Prawnych 
NieruchomoSci (w Wydziale Dysponowania Mieniem Departamentu Gospodarowania 
Majqtkiem UML) postepowanie spadkowe: 

- .  --- 
- PO Pani I ' - - zakolicz yio YIP---=- 

sie w 201 1 r. 

- zakoriczylo 
siqw2013 r. 
Konsekwencjq tych postqpowah i badah hipotecznych sq wnioski spadkobiercbw o wpisy do 
ewidencji gruntbw, kt6re zmienialy siq do dzialki - tak, ie: 
- jeszcze w 2014 r. jako wlaicicielka wpisana jest - a jako 
wladajqcy Gmina L6di - ZDiT; - I - -- 

------ - w listopadzie 2015 r. wpisani sa, spadkobiercy -- . -m-- j a wladajqcy 
Grnina E6di; 

. - -- - we wrzeiniu 2016 r. wpisani sa, spadkobiercy- 
Zatem zastrzeienia skariqcej, i e  dzialka -1 zostata wydana spadkobiercom 

osoby, kt6ra w chwili Smierci nie byla wlaicicielem dzialki nie odmierciedlajq 
przedstawionych badan, miqzk6w i postepowali. Ostatni wpis w ewidencji jest zresztq 
z ~ o d n y  z nstatnim wpisem hipotecznym z 1934 r., bo odnoszqcy sit do spadkobiercbw 
-1- --- 

W perspektywie tych zlozonych ale postqpujqcych regulacji prawnych tym bardziej 
istotnym bylo zabezpieczenie uprawnien wlaicicielskich Miasta do dzialek o charakterze 
komunikac yjnym. 

Stdo siq odwrotnie, bo zmieniona kwalifikacja uzytku, wydzierzawienie dzialki 
z okreslonym uzytkiem faktycznyrn o przeznaczeniu budowlanym, pozbawialo argumentbw 
za potwierdzeniem (w decyzji wojewody) praw wlaicicielskich miasta. 

ChoC w 201 5 r. doprowadzono do rozwiqzania umowy dzieriawy dzialki- 
w obrqbie - w cis~gu ul. Jarzqbinowej, co stalo siq z dniem 28 paidziernika 201 5 r., 
to okazuje siq ze r6wnolegle przyipieszyly starania spadkobierc6w o przejqcie dzialki. 
W efekcie tej hamujqcej roli ZDiT, miasto jeszcze nie wyegzekwowa40 wlasnych praw 
poprzez decyzje wojewody a spadkobiercy opierajqc siq na swych uprawnieniach do spadku 
okreilonych sqdownie egzekwujq odpowiednie wpisy wladcze w ewidencji. Nie bez 
przypadku z kolei od tych spadkobierc6w d z i a l k q  dzieriawi pod cele budowlane ta 
sama osoba, ktora do 28.10.201 5 r. dzieriawila jq od Miasta. 

Temu hamowaniu dzidah w zakresie wniosku o prawa do wlasnoici dzialki pod 
ul. Jarzqbinowa, sprzyjdo i sprzyja to, ze w ewidencji gruntbw tekst adresu dzia&.- 1 jest 
przypisany do ul. Gen. J6zefa Sowihskiego. 

Te fakty i brak wyjainieri takich dzialah niezgodnych z interesern Miasta 
i wystcpieniami mieszkaric6w sq przedrniotem ponownej skargi skarzqcej. 

Ciag zdarzen polegaiacych na: 
- kwestionowaniu przez ZDiT od 2014 r. przeznaczenia spornej dzialki pod cele 

komunikacyjne - choC o takim przeznaczeniu mbwiq jui wpisy hipoteczne z lat trzydziestych 
ubieglego stulecia, 



- arbitralnym wniosku ZDiT o przekwalifikowanie dzialki 0 w obrqbie - 
zuiytku ,,dr" na uzytek faktyczny ,,B", czyli z przeznaczeniem budowlanym, 
umozliwiajqcym dzierzawq pod takie cele, 

- zaniechanie starati o przejqcie wymienionej dzialki na podstawie art. 73 ustawy z 13 
paidziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajqce ustawy reformujqce administracje publicznq, 
zgodnie z ktorym nieruchomoici zajqte pod drogi publiczne stajq siq z mocy prawa 
wlasnogciq Skarbu Patistwa lub wldciwych jednostek sarnorzqdu terytorialnego (przy czym 
kategoria drogi publicznej dotyczyla drog utrzymywanych w dniu 3 1 grudnia 1998 r. zar6wno 
przez administracje samorzqdowq jak i rzqdowsl), mimo ustalen, ze droga ta byla w wykazie 
dr6g publicznych do 2003 r.,wymaga szczeg6lowych wyjabnieu tak by r6wniei dojSi do 
odpowiedzi czy i kiedy zostanie przywr6cone przejScie ulicq Jarzebinowq do 
ul Sowinskiego. 
Takie wyjainienia i odpowiedi sq naleine Radzie Miejskiej oraz skariqcej. 

Biorqc pod uwagq powyisze, skargq . , uznaje siq za zasadnq. 

Rada Miejska w Lodzi informuje, ze niniejsza uchwala stanowi zawiadomienie 
o sposobie zalatwienia skargi w rozumieniu art. 237 5 3 w zwiqzku z art. 238 § 1 Kodeksu 
postqpowania adrninistracyjnego, od kt6rego nie przysl-uguje zaden Srodek odwolawczy ani 
Srodek zaskarzenia. 


