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UCHWALA Nr .
RADY MIEJSKIEJ w LODZI

z dnia .

w sprawie skargi Gminnej Spoldzielni "Samopomoc Chlopska" w Andrespolu
na dzialanie Prezydenta Miasta Lodzi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie

gminnym (Oz. U. z 2016 r. poz . 446) oraz art . 229 pkt 3, art. 237 § 3 oraz art . 238 § 1 ustawy

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania admi nistracyjnego (Oz . U. z 2016 r. poz. 23) ,
Rada Miejska w Lodzi

uchwala, co na stepuje:

§ 1.1 . Skarge Gminnej Spoldzielni "Samopomoc Chlopska" w Andrespolu na dzialanie
Prezydenta Miasta Lodzi uznaje sie za bezzasadna.

2. Skarga jest bezzasadna z przyczyn wskazanych w uzasadni eniu do przedmiotowej
uchwaly, kt6re stanowi jej integralna czesc.

§ 2. Zobowiazuje sie Przewodniczacego Rady Miejskiej w Lodzi do przekazania
Skarzacej niniejszej uchwaly wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwala wchodzi w zyc ie z dniem podjecia.

Przewodniczaey
Rady Miej skiej w Lodzi

Tomasz KACPRZAK

RADCA PRAWNY

dr Marlena akowska-Baryla
Ld- -1464

~ Co. O~ , J.o/~ tf .



UZASADNIENIE

W dniu 22 marca 2016 roku do Rady Miejskiej w Lodzi wplynela skarga Gminnej
Spoldzielni "Samopomoc Chlopska" w Andrespolu na dzialania Prezydenta Miasta Lodzi
polegajace na:

• pobieraniu przez Miasto od Skarzacego oplat za uzytkowanie dzialki nr 266/1 (obreb
W-44) polozonej w Lodzi przy ulicy Mileszki 2 pomimo braku ujawnienia w ksiedze
wieczystej tytulu Skarbu Panstwa do nieruchomosci,

• wprowadzaniu w blad Skarzacego przez urzednikow miejskich odnosnie stanu
wlasnosci nieruchomosci.

Na podstawie art. 237 § 3 Kodeksu postepowania administracyjnego Rada Miejska
w Lodzi zawiadamia 0 nastepujacyrn sposobie zalatwienia skargi:

Gminna Spoldzielnia "Samopomoc Chlopska" w Andrespolu jest uzytkownikiem wyzej
wymienionej dzialki na podstawie decyzji Urzedu Gminy w Nowosolnej z dnia
10 lipca 1981 r. 0 nr 8224/1/9/81. Wnosi oplaty z tego tytulu w wysokosci 528 zl na podstawie
Decyzji Zarzadu Miasta Lodzi z dnia 11 grudnia 1997 r. 0 nr 170/3/97.

W aktach Wydzialu Dysponowania Mieniem Urzedu Miasta Lodzi znajduja sie kopie
dokumentow potwierdzajacych przejecie przedmiotowej nieruchomosci na cele reformy
rolnej oraz kopia wniosku 0 zalozenie dla niej ksiegi wieczystej i ujawnienie w niej jako
wlasciciela Skarbu Panstwa. Jednakze zapisy w operacie ewidencji gruntow i budynkow
wskazuja na dzien dzisiejszy, ze nieruchornosc nie ma ustalonego wlasciciela.

Po analizie ksiegi wieczystej stwierdzono, iz brak jest w niej wniosku odnosnie
zalozenia dla nieruchornosci odrebnej ksiegi wieczystej. W zwiazku z tym Wydzial wystapil
do Urzedu Gminy Nowosolna 0 przeslanie oryginalu zaswiadczenia 0 przejeciu
nieruchornosci na cele reformy rolnej w celu zalozenia dla niej ksiegi wieczystej.
W odpowiedzi zwrotnej Urzad Gminy poinformowal, ze nie odnalazl powyzszego
zaswiadczenia w archiwum zakladowym. Nie sa znane przyczyny braku realizacji wniosku
Naczelnika Gminy w Nowosolnej z dnia 27 maja 1986 r. 0 zalozenie ksiegi wieczystej dla
nieruchomosci . W chwili obecnej nie ma mozliwosci zweryfikowania, czy wniosek ten
wplynal do Panstwowego Biura Notarialnego i nie zostal rozpatrzony, czy tez nie zostal
dostarczony do sadu.

W celu uporzadkowania stanu prawnego nieruchornosci i ujawnienia tytulu Skarbu
Panstwa w ksiedze wieczystej i ewidencji gruntow Wydzial Dysponowania Mieniem wystapil
do Biura Skarbu Panstwa 0 uzyskanie odpisu zaswiadczenia 0 przejeciu przedmiotowej
nieruchomosci na cele reformy rolnej. W przeslanych Komisji Rewizyjnej wyjasnieniach
Wydzial Dysponowania Mieniem zapewnil, ze z chwila otrzymania zaswiadczenia
niezwlocznie zostana skierowane odpowiednie wnioski do Sadu Wieczystoksiegowego oraz
do Ewidencji Gruntow i Budynkow 0 ujawnienie prawa wlasnosci Skarbu Panstwa do
nieruchornosci.

Nalezy jednak podkreslic, ze fakt nieujawnienia tytulu Skarbu Panstwa w ksiedze
wieczystej nie oznacza braku podstaw prawnych do pobierania przez Prezydenta Miasta
Lodzi oplat za uzytkowanie przedmiotowej nieruchornosci. Historycznie nalezala ona bowiem
do Panstwowego Funduszu Ziemi utworzonego dekretem 0 reforrnie rolnej w 1944 r., ktory
mial realizowac zadania tejze reformy. W latach 1944-1989 na mocy zasady jednolitego
funduszu wlasnosci panstwowej, wyrazonej m.in . wart. 128 k.c. z 1964 r., Skarb Panstwa byl
jedynym wlascicielem nieruchornosci z PFZ. Po wejsciu w zycie ustawy 0 gospodarowaniu
nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa z 19 pazdziernika 1991 r. nieruchomosci nalezace



do PFZ zostaly przejete przez Agencje Wlasnosci Rolnej Skarbu Panstwa, a nastepnie przez
Agencje Nieruchornosci Rolnych. Niezmiennie jednak ich wlascicielem byl Skarb Pan stwa.
Z tego wzgledu Prezydent Miasta Lodzi, wykonujac uprawnienia starosty na pod stawie
przepisow art. 23 ust. 1 pkt 5 i art . 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce
nieruchom osciami, pobiera oplate od Skarzacego jako uzytkownika nieruchomosci .

Odnoszac sie do zarzutu Skarzacego 0 wprowadzeniu go przez urzednikow w blad
odnos nie tytulu Skarbu Panstwa do nieruchomosci w celu odniesienia korzysci finansowych ,
nalezy wyjasnic, iz oddanie nieruchomosci w uzytkowanie Gminnej Spoldzielni " Samopomoc
Chlopska' moglo nastapic tylko w odniesieniu do gruntow Skarbu Panstwa, Ponadto zarowno
prawomocn a dec yzja z dnia 10 lipca 1981 r., jak i kolejne dec yzje Zarzadu Miasta
o aktua lizacji oplaty za uzytkowanie gruntu, wydawane w latach 1986 - 1997, nigdy nie byly
z uwagi na brak tytulu do nieruchomosci zaskarzane przez Gminna Spoldzielnie "Samopomoc
Chlopska'' w Andrespolu. Oplaty za uzytkowanie naliczane byly w oparciu 0 pozostajaca
w obiegu prawnym prawornocna dec yzje oraz posiadane dokumenty potwierdzajace prawo
Skarbu Panstwa do tej nieruchornosci .

Biorac pod uwage powyzsze, skarge uznaje sie za bezzasadna.

Rada Miej ska w Lodzi informuje, ze niniej sza uchwala stanowi zawiadomienie
o sposobie zalatwienia skargi w rozumieniu art. 237 § 3 w zwiazku z art. 238 § 1 Kodeksu
postepowania administracyj nego, od ktorego nie przysluguje zaden srodek odwolawczy ani
srode k zas karzenia .

Stosownie do art. 239 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego Rada Miej ska
w Lodzi informuje, ze : "W przypadku, gdy skarga, w wynikujej rozpatrzenia, zostala uznana
za bezzasadnq i j ej bezzasadnosc wykazano w odpowiedzi na skarge, a skarzqcy ponowil
skarg e bez wskazania nowych okolicznosci - organ wlasciwy do j ej rozpatrzenia moze
podtrzymac swoje poprzednie stanowisko z odpo wiedniq adnotacjq w aktach sprawy - bez
zawiadamiania skarz qcego ".
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