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1. Na wstępie merytorycznych obrad zostało rozpatrzone sprawozdanie z wykonania w 2017 
roku prac inwentaryzacyjnych dla komunalizowanego na rzecz gminy Miasto Łódź mienia 
Skarbu Państwa. 

2. Następnie przyjęto plan pracy Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Łodzi na 2018 
rok. 

3. W dalszej rozpatrzono informację w sprawie uchylenia tytułu własności Skarbu Państwa 
dla nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zachodniej 67 . 

4. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 06.12.2017 r., sygn. 
akt: I SA/Wa 1347/17, uchylający decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 
06.07.2016 r., Nr KKU-145/16, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 
21.12.2015 r., znak: GN-IV.7532.338.2013. AGP, o odmowie stwierdzenia nabycia przez 
gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, z dniem 27.05.1990 r. własności części nieruchomości 
Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 219 , oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działki o nr nr: 210/11 o pow. 176 m² oraz 210/12 o pow. 104 m², w obr. geod. 
G-18, uregulowanej w księdze wieczystej numer: LD1M/00042156/8, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej Nr 4170, stanowiącej integralną część w/w decyzji. Wyrok pozytywny dla 
gminy Miasto Łódź. 

5. Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 06.12.2017 r., Nr KKU-108/17, 
sprostowana postanowieniem z dnia 09.01.2018 r., utrzymująca w mocy decyzję Wojewody 
Łódzkiego z dnia 26.11.2013 r., znak: GN-IV.GN.V-7723/Ł/9286/2007/13/AGP, w sprawie 
stwierdzenia nabycia, z mocy prawa, na rzecz gminy Miasto Łódź własności nieruchomości 
Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 143 , oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka nr 4/61 o pow. 7793 m², w obr. geod. W-27, uregulowanej w księdze 
wieczystej LD1M/00088551/1, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej 3266. Decyzja pozytywna 
dla gminy Miasto Łódź. 

6. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 18.01.2018 r., znak: GN-IV.7532.548.2016.AW, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, z dniem 
27.05.1990 r. własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej przy ul. Dr Seweryna 
Sterlinga 16/18 , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 33/3 o pow. 1981 m², 
w obr. geod. S-2, uregulowanej w księdze wieczystej numer: LD1M/00004144/3, opisanej 
w karcie inwentaryzacyjnej Nr 9612, stanowiącej integralną część w/w decyzji. Nie podlega 
komunalizacji, gdyż na dzień 27.05.1990 r. nieruchomość użytkował Sąd Wojewódzki 
w Łodzi. 

7. W sprawach organizacyjnych i wniesionych, przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia 
Komisji oraz ustalono, że na następnym posiedzeniu zostanie rozpatrzony temat: 
„Rozpatrzenie informacji o stanie komunalizacji terenów zajętych pod ogrody działkowe  
– z równoczesnym uwzględnieniem postępowań dotyczących zgłoszonych roszczeń 
reprywatyzacyjnych, odnoszących się do w/w gruntów”.   
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