
Posiedzenie nr 1 
Komisji Inwentaryzacyjnej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
23 grudnia 2014 roku. 

1. W pierwszej kolejności został rozpatrzony projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
miasta Łodzi na 2015 rok (druk Nr Nr 271/2014 – projekt z dnia 14.11.2014 roku), 
wraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi 
na lata 2015-2040 (druk Nr 272/2014 – projekt z dnia 14.11.2014 roku).  

Komisja Inwentaryzacyjna Rady Miejskiej w Łodzi pozytywnie zaopiniowała przedłożony 
projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2015 rok, w zakresie 
dochodów i wydatków realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji oraz Wydział Praw 
do Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta Łodzi, 
w tym środków przewidzianych na dalsze prowadzenie prac inwentaryzacyjnych 
dla komunalizowanych na rzecz gminy Miasto Łódź nieruchomości Skarbu Państwa.  

Głosowało 2 radnych: 2 za, nikt się nie wstrzymał oraz nie był przeciw.  

Ponadto Komisja Inwentaryzacyjna Rady Miejskiej w Łodzi pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi 
na lata 2015-2040.  

Głosowało 2 radnych: 2 za, nikt się nie wstrzymał i nie był przeciw.  

W sprawach bie żących omówiono nast ępujące sprawy sporne w zakresie 
komunalizacji mienia Skarbu Pa ństwa.  

2. Decyzja Nr 541 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29.10.2014 r., znak: DAP-
WPK.736.108.2014/MGa, o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody 
Łódzkiego z dnia 09.03.2011 r., znak: GN.V.7723/Ł/11864/2011/PŁJ, stwierdzającej nabycie 
z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź nieruchomości położonej w Łodzi 
przy ul. Strykowskiej 19 , oznaczonej jako działka nr 140/2 o pow. 77 m², w obrębie 
geodezyjnym B-52, uregulowanej w księdze wieczystej numer LD1M/00040334/6, opisanej 
w karcie inwentaryzacyjnej nr 10682.  

3. Decyzja Nr 503 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 08.10.2014 r., znak: DAP-
WPK.736.743.2014/MSte, w sprawie stwierdzenia, że decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 
18.02.2000 r., znak: GG.V.72200/I/1840/99/2000, dotycząca nieodpłatnego, nabycia 
z dniem 27.05.1990 r. przez gminę Miasto Łódź z mocy prawa własności ½ części 
nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Pomorskiej 19 , oznaczonej w operacie ewidencji 
gruntów i budynków jako działka nr 201/2 o pow. 1608 m², w obrębie geod. S-1, 
uregulowanej w księdze wieczystej KW 109 (obecnie LD1M/00102042/5), opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej 40313, została wydana z naruszeniem prawa.  

4. Decyzja Nr 598 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 04.12.2014 r., znak: DAP-
WPK.736.197.2014.DP, w sprawie stwierdzenia, że decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 
20.02.1992 r., nr GP/G.III-7220/I/A/1308/92, podjęta w przedmiocie stwierdzenia 
nieodpłatnego nabycia, z mocy prawa, własności nieruchomości położonej 
przy ul. Limanowskiego 31-35 , oznaczonej jako działka nr 583/1 o pow. 382 m², w obrębie 
geodezyjnym B-28, uregulowanej w księdze wieczystej KW 71897, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej NKN 1548, stanowiącej integralną część w/w decyzji, w zakresie  
dotyczącym lokalu mieszkalnego nr 5 wraz z udziałem 32/1000 w częściach wspólnych 
budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych 
lokali i z takim samym udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki nr 583/1 - 
została wydana z naruszeniem prawa .  

5. Decyzja Nr 599 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 04.12.2014 r., znak: DAP-
WPK.736.198.2014.DP, w sprawie stwierdzenia, że decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 
20.02.1992 r., nr GP/G.III-7220/I/A/1308/92, podjęta w przedmiocie stwierdzenia 
nieodpłatnego nabycia, z mocy prawa, własności nieruchomości położonej 
przy ul. Limanowskiego 31-35 , oznaczonej jako działka nr 583/1 o pow. 382 m², w obrębie 



geodezyjnym B-28, uregulowanej w księdze wieczystej KW 71897, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej NKN 1548, stanowiącej integralną część w/w decyzji, w zakresie  
dotyczącym lokalu mieszkalnego nr 4 wraz z udziałem 36/1000 w częściach wspólnych 
budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych 
lokali i z takim samym udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki nr 583/1 - 
została wydana z naruszeniem prawa .  

6. Decyzja Nr 595 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 03.12.2014 r., znak: DAP-
WPK.736.196.2014.DP, w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Łódzkiego 
z dnia 20.02.1992 r., nr GP/G.III-7220/I/A/1308/92, podjęta w przedmiocie stwierdzenia 
nieodpłatnego nabycia, z mocy prawa, własności nieruchomości położonej 
przy ul. Limanowskiego 31-35 , oznaczonej jako działka nr 583/1 o pow. 382 m², w obrębie 
geodezyjnym B-28, uregulowanej w księdze wieczystej KW 71897, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej NKN 1548, stanowiącej integralną część w/w decyzji, w zakresie  
dotyczącym lokalu mieszkalnego nr 25 wraz z udziałem 28/1000 w częściach wspólnych 
budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych 
lokali i z takim samym udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki nr 583/1.  

7. Decyzja Nr 543 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30.10.2014 r., znak: DAP-
WPK.736.171.2014/ICh, w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Łódzkiego 
z dnia 30.05.1995 r., nr GG.V-72200/I/11442/95, dotyczącej nieodpłatnego, nabycia z dniem 
27.05.1990 r. przez gminę Miasto Łódź z mocy prawa własności nieruchomości położonej 
w  Łodzi przy ul. Gabriela Narutowicza 29 , oznaczonej w operacie ewidencji gruntów 
i budynków jako działka nr 59/1 o pow. 861 m², w obrębie geodezyjnym S-6, uregulowanej 
w księdze wieczystej KW 103398 (obecnie LD1M/00103398/2), opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej 16288, w części obejmuj ącej udział 6/10 w prawie własno ści 
w/w nieruchomo ści .  

8. Decyzja Nr 509 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14.10.2014 r., znak: DAP-
WPK.736.1040.2014.DP, w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej 
Wojewody Łódzkiego z dnia 25.02.1995 r., nr GG.V-72200/I/ 10509/95, dotyczącej nabycia 
z mocy prawa, nieodpłatnie, przez gminę Miasto Łódź własności nieruchomości położonej 
w  Łodzi przy ul. Wi ęckowskiego 40 , oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków 
jako działka nr 396 o pow. 761 m², w obrębie geod. P-9, uregulowanej w księdze wieczystej 
KW 102042 (obecnie LD1M/00102042/5), opisanej w karcie inwentaryzacyjnej 21135.  

9. Postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 01.12.2014 r., znak: DAP-
WPK.736.1447.2014/MSte, w sprawie uznania za uzasadnione zażalenia Prezydenta 
Miasta Łodzi na bezczynność Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej, z uwagi na brak podjęcia 
decyzji, dotyczącej rozpatrzenia w ustawowym terminie odwołania Prezydenta Miasta Łodzi, 
od decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 20.06.2014 r., 
znak: GN-IV.7532.723.1.2011.AGP, o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto 
Łódź, z mocy prawa, własności części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi 
przy ul. Obywatelskiej bez numeru i szlak kolejowy , oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działki o nr nr: 261/6 o pow. 257 m² oraz 261/12 o pow. 64 m², w obrębie geod. G-1, 
uregulowanej w księdze wieczystej numer LD1M/00259802/6, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej 5438 oraz o ustaleniu ostatecznego 60-dniowego terminu załatwienia 
w/w sprawy, a  także o zarządzeniu wyjaśnienia przyczyn i o ustaleniu osób winnych 
niezałatwienia sprawy w terminie.  

10. Postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 02.12.2014 r., znak: DAP-
WPK.736.1496.2014/MSte, w sprawie uznania za uzasadnione zażalenia Prezydenta 
Miasta Łodzi na bezczynność Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej, z uwagi na brak podjęcia 
decyzji, dotyczącej rozpatrzenia w ustawowym terminie odwołania Prezydenta Miasta Łodzi, 
od decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 05.08.2014 r., 
znak: GN-IV.7532.87.2013.AW, o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, 
z mocy prawa, nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Szlak Kolejowy 
Łód ź - Koluszki , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/59 o pow. 23866 m², 
w obrębie geod. W-19, uregulowanej w księdze wieczystej numer LD1M/00275001/9, 
opisanej w karcie inwentaryzacyjnej 12294 oraz o ustaleniu ostatecznego 60-dniowego 
terminu załatwienia w/w sprawy, a także o zarządzeniu wyjaśnienia przyczyn i o ustaleniu 



osób winnych niezałatwienia sprawy w  terminie.  

11. Postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 01.12.2014 r., znak: DAP-
WPK.736.1448.2014/MSte, w sprawie uznania za uzasadnione zażalenia Prezydenta 
Miasta Łodzi na bezczynność Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej, z uwagi na brak podjęcia 
decyzji, dotyczącej rozpatrzenia w ustawowym terminie odwołania Prezydenta Miasta Łodzi, 
od decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 20.06.2014 r., 
znak: GN-IV.7532.207.2013.HC, o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, 
z mocy prawa, nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Jędrzejowskiej 
pod ulic ą, Szlak kolejowy nr 17 , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki  
o nr nr: 259/4 o pow. 22058 m² i 259/5 o pow. 3693 m², w obrębie geod. W-37, 
uregulowanej w księdze wieczystej numer LD1M/00069178/3, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej 5153 oraz o ustaleniu ostatecznego 60-dniowego terminu załatwienia 
w/w sprawy, a także o zarządzeniu wyjaśnienia przyczyn i o ustaleniu osób winnych 
niezałatwienia sprawy w terminie.  

12. Postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 03.12.2014 r., znak: DAP-
WPK.736.1444.2014.DP, w sprawie uznania za uzasadnione zażalenia Prezydenta Miasta 
Łodzi na bezczynność Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej, z uwagi na brak podjęcia decyzji, 
dotyczącej rozpatrzenia w ustawowym terminie odwołania Prezydenta Miasta Łodzi, od 
decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 30.08.2013 r., znak: 
GN-IV.7532.475.2012.AS, o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, 
z mocy prawa, nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy szlaku kolejowym 
Łód ź - Koluszki, linii kolejowej nr 17 Łód ź Fabryczna - Warszawa Wschodnia Stacja 
Łód ź - Widzew, szlaku kolejowym Chojny - Widzew, ul. Ma szynowej 4, 
ul. Maszynowej, ul. Słu żbowej, ul. Maszynowej pod ulic ą, w obrębie geod. W-19, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 1/6 o pow. 76419 m², nr 1/10 o pow. 
196 m², nr 1/12 o pow. 25976 m², nr 1/13 o pow. 4018 m², nr 1/40 o pow. 5288 m², nr 1/43 
o  pow. 59824 m², nr 1/47 o pow. 6287 m², nr 1/11 o pow. 3086 m², nr 1/20 o pow. 1216 m², 
nr 1/21 o pow. 1457 m², nr 1/39 o pow. 112 m², nr 1/41 o pow. 33 m², nr 1/42 o pow. 1117 
m² i w obrębie W-21, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 1/7 o pow. 1116 m², 
nr 1/9 o pow. 8975 m², uregulowanej w księdze wieczystej numer LDIM/00193581/9, 
opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 5945  oraz o ustaleniu ostatecznego 60-dniowego 
terminu załatwienia w/w sprawy, a także o zarządzeniu wyjaśnienia przyczyn i o ustaleniu 
osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie.  

13. Postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 03.12.2014 r., znak: DAP-
WPK.736.1442.2014.DP, w sprawie uznania za uzasadnione zażalenia Prezydenta Miasta 
Łodzi na bezczynność Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej, z uwagi na brak podjęcia decyzji, 
dotyczącej rozpatrzenia w ustawowym terminie odwołania Prezydenta Miasta Łodzi, 
od decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 10.02.2014 r., 
znak: GN-IV.7532.271.2012.AW, o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto 
Łódź, z mocy prawa, nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy Al. Ofiar 
Terroryzmu 11 Wrze śnia , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr nr: 178/56 
o pow. 545 m² i 178/57 o pow. 2833 m², w obrębie geod. W-35, 47/8 o pow. 8 m², w obrębie 
geod. G-20 oraz 71/142 o pow. 19 m², w obr. geod. W-36, uregulowanej w księdze 
wieczystej numer LDIM/00196764/7 oraz o ustaleniu ostatecznego 60-dniowego terminu 
załatwienia w/w sprawy, a także o zarządzeniu wyjaśnienia przyczyn i o ustaleniu osób 
winnych niezałatwienia sprawy w terminie.  

14. Postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 03.12.2014 r., znak: DAP-
WPK.736.1441.2014.DP, w sprawie uznania za uzasadnione zażalenia Prezydenta Miasta 
Łodzi na bezczynność Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej, z uwagi na brak podjęcia decyzji, 
dotyczącej rozpatrzenia w ustawowym terminie odwołania Prezydenta Miasta Łodzi, 
od decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 02.06.2014 r., 
znak: GN-IV.7532.452.2012.AW, o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto 
Łódź, z mocy prawa, nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi, Linia Kolejowa 
nr 17 Łód ź Fabryczna – Warszawa Wschodnia, stacja Łód ź – Widzew , oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działka nr 1/48 o pow. 282 m² oraz nr 1/50 o pow. 349 m², w obr. 
geod. W-19, uregulowanej w księdze wieczystej numer LD1M/00257481/5, opisanej 



w karcie inwentaryzacyjnej 32350 oraz o ustaleniu ostatecznego 60-dniowego terminu 
załatwienia w/w sprawy, a także o zarządzeniu wyjaśnienia przyczyn i o ustaleniu osób 
winnych niezałatwienia sprawy w terminie.  

15. Postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 03.12.2014 r., znak: DAP-
WPK.736.1445.2014.DP, w sprawie uznania za uzasadnione zażalenia Prezydenta Miasta 
Łodzi na bezczynność Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej, z uwagi na brak podjęcia decyzji, 
dotyczącej rozpatrzenia w ustawowym terminie odwołania Prezydenta Miasta Łodzi, 
od decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 30.07.2014 r., 
znak: GN-IV.7532.321.2012.MJan, o odmowie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy 
prawa przez gminę Miasto Łódź nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi 
przy ul. Niciarnianej 60, pod ulicą, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki 
nr 229/17 o pow. 47 m², 229/16 o pow. 103 m², 229/18 o pow. 8207 m², w obr. geodezyjnym 
W-27, uregulowanej księdze wieczystej LD1M/00031308/9, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej nr 3903 oraz o ustaleniu ostatecznego 60-dniowego terminu załatwienia 
w/w sprawy, a także o zarządzeniu wyjaśnienia przyczyn i o ustaleniu osób winnych 
niezałatwienia sprawy w terminie. 

16. Postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 03.12.2014 r., znak: DAP-
WPK.736.1446.2014.DP, w sprawie uznania za uzasadnione zażalenia Prezydenta Miasta 
Łodzi na bezczynność Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej, z uwagi na brak podjęcia decyzji, 
dotyczącej rozpatrzenia w ustawowym terminie odwołania Prezydenta Miasta Łodzi, 
od decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 04.08.2014 r., 
znak: GN-IV.7532.185.2013. MJan, o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto 
Łódź, z mocy prawa, nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Bez Nazwy 
bez nr, ul. Zakładowej 135 a, ul. Zakładowej 135 c,  ul. Zakładowej 135 d , oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działki: 

- nr 178/53   o pow. 8093 m²  w obrębie geod.  W-35,  
- nr 178/54   o pow. 2204 m²  w obrębie geod.  W-35,  
- nr 120/68   o pow. 574 m²   w obrębie geod.  W-37,  
- nr 120/70  o pow. 12547 m²  w obrębie geod.  W-37,  
- nr 120/73   o pow. 5359 m²  w obrębie geod.  W-37,  
- nr 120/78   o pow. 3938 m²  w obrębie geod.  W-37,  
- nr 120/79   o pow. 1909 m²  w obrębie geod.  W-37,  
- nr 120/80   o pow. 42245 m²  w obrębie geod.  W-37,  
- nr 120/81   o pow. 5445 m²  w obrębie geod.  W-37,  
- nr 120/82   o pow. 21056 m²  w obrębie geod.  W-37,  
- nr 120/83   o pow. 7841 m²  w obrębie geod.  W-37,  
- nr 120/84   o pow. 23173 m²  w obrębie geod.  W-37,  
- nr 120/85   o pow. 4412 m²  w obrębie geod.  W-37,  
- nr 120/88   o pow. 604831 m²  w obrębie geod.  W-37,  
- nr 120/90   o pow. 21063 m²  w obrębie geod.  W-37,  
- nr 120/5     o pow. 721 m²  w obrębie geod.  W-37,  

uregulowanej w księdze wieczystej numer LD1M/00178447/7, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej 8304oraz o ustaleniu ostatecznego 60-dniowego terminu załatwienia 
w/w sprawy, a także o zarządzeniu wyjaśnienia przyczyn i o ustaleniu osób winnych 
niezałatwienia sprawy w terminie. 

17. Postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 03.12.2014 r., znak: DAP-
WPK.736.1443.2014.DP, w sprawie uznania za uzasadnione zażalenia Prezydenta Miasta 
Łodzi na bezczynność Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej, z uwagi na brak podjęcia 
decyzji, dotyczącej rozpatrzenia w ustawowym terminie odwołania Prezydenta Miasta 
Łodzi, od decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 
29.01.2014 r., znak: GN-IV.7532.269.1.2012. AW, o odmowie stwierdzenia nabycia przez 
gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi 
przy ul. Słu żbowej , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/44 o pow. 162 m², 
w obrębie geod. W-19, uregulowanej w księdze wieczystej numer LDIM/00274963/3 
oraz o ustaleniu ostatecznego 60-dniowego terminu załatwienia w/w sprawy, a także 
o zarządzeniu wyjaśnienia przyczyn i o ustaleniu osób winnych niezałatwienia sprawy 



w terminie. 

18. Postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 03.12.2014 r., znak: DAP-
WPK.736.1500.2014.DP, w sprawie uznania za uzasadnione zażalenia Prezydenta Miasta 
Łodzi na bezczynność Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej, z uwagi na brak podjęcia 
decyzji, dotyczącej rozpatrzenia w ustawowym terminie odwołania Prezydenta Miasta 
Łodzi, od decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 
14.12.2012 r., nr GN.-IV.7532.186.2012.KM, o odmowie stwierdzenia nieodpłatnego 
nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź, nieruchomości Skarbu Państwa 
położonej w Łodzi, Aleja Ofiar Litzmannstadt Getto 8, 12 , oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działki o nr nr: 386/2 o pow. 2178 m², w obr. geod. B-23 oraz 1/24 
o pow. 7293 m², w obrębie geod. B-51, uregulowanej w księdze wieczystej numer 
LD1M/00221009/2, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 10160 oraz o ustaleniu 
ostatecznego 60-dniowego terminu załatwienia w/w sprawy, a także o zarządzeniu 
wyjaśnienia przyczyn i o ustaleniu osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie. 

19. Postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 01.12.2014 r., znak: DAP-
WPK.736.1449.2014/MSte, w sprawie uznania za uzasadnione zażalenia Prezydenta 
Miasta Łodzi na bezczynność Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej, z uwagi na brak 
podjęcia decyzji, dotyczącej rozpatrzenia w ustawowym terminie odwołania Prezydenta 
Miasta Łodzi, od decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 
04.08.2014 r., znak: GN-IV.7532.182.2013. MJan, o odmowie stwierdzenia nabycia przez 
gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi 
przy ul. Wróblewskiego 33 , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/49 
o pow.5125 m² i działka nr 1/50 o pow. 2979 m², w obrębie geod. P-28, uregulowanej 
w księdze wieczystej numer LD1M/00273236/1, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej 4328 
oraz o ustaleniu ostatecznego 60-dniowego terminu załatwienia w/w sprawy, a także 
o zarządzeniu wyjaśnienia przyczyn i o ustaleniu osób winnych niezałatwienia sprawy 
w terminie. 

20. Postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 02.12.2014 r., znak: DAP-
WPK.736.1445.2014/MSte, w sprawie uznania za uzasadnione zażalenia Prezydenta 
Miasta Łodzi na bezczynność Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej, z uwagi na brak 
podjęcia decyzji, dotyczącej rozpatrzenia w ustawowym terminie odwołania Prezydenta 
Miasta Łodzi, od decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 
14.08.2014 r., znak: GN-7532.564.2012.AS, o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę 
Miasto Łódź, z mocy prawa, części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi 
przy ul. Malowniczej (bez nr) , oznaczonej jako działka nr 75 o pow. 1570 m², w obrębie 
geod. W-43, uregulowanej księdze wieczystej LD1M/00279464/0 oraz o ustaleniu 
ostatecznego 60-dniowego terminu załatwienia w/w sprawy, a także o zarządzeniu 
wyjaśnienia przyczyn i o ustaleniu osób winnych niezałatwienia sprawy w  terminie. 

21. Postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 01.12.2014 r., znak: DAP-
WPK.736.1450.2014/MSte, w sprawie uznania za uzasadnione zażalenia Prezydenta 
Miasta Łodzi na bezczynność Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej, z uwagi na brak 
podjęcia decyzji, dotyczącej rozpatrzenia w ustawowym terminie odwołania Prezydenta 
Miasta Łodzi, od decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 
07.01.2014 r., znak: GN-IV.7532.268. 2012.AW, o odmowie stwierdzenia nabycia przez 
gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi 
przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 Wrze śnia , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 
o nr nr: 46/5 o pow. 842 m², 51/2 o pow. 134 m², w obrębie geod. G-20, uregulowanej 
w księdze wieczystej numer LDIM/00196764/7 oraz o ustaleniu ostatecznego  
60-dniowego terminu załatwienia w/w sprawy, a także o zarządzeniu wyjaśnienia przyczyn 
i o  ustaleniu osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie. 

22. Postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 02.12.2014 r., znak: DAP-
WPK.736.1451.2014/MSte, w sprawie uznania za uzasadnione zażalenia Prezydenta 
Miasta Łodzi na bezczynność Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej, z uwagi na brak 
podjęcia decyzji, dotyczącej rozpatrzenia w ustawowym terminie odwołania Prezydenta 
Miasta Łodzi, od decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 
20.06.2014 r., znak: GN-IV.7532.699.2011. MJan, o odmowie stwierdzenia nabycia przez 



gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, własności części nieruchomości Skarbu Państwa 
położonej w Łodzi przy ul. Przylesie 12/16 i Szlak Kolejowy , oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działki o nr nr: 119/66 o pow. 5018 m² oraz 959/15 o pow. 17582 m²,  
w obr. geod. W-40, uregulowanej w księdze wieczystej numer LD1M/00261734/5, 
opisanej w karcie inwentaryzacyjnej 2930 oraz o ustaleniu ostatecznego 60-dniowego 
terminu załatwienia w/w sprawy, a także o zarządzeniu wyjaśnienia przyczyn i o ustaleniu 
osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie. 

23. Postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 02.12.2014 r., znak: DAP-
WPK.736.1452.2014/MSte, w sprawie uznania za uzasadnione zażalenia Prezydenta 
Miasta Łodzi na bezczynność Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej, z uwagi na brak 
podjęcia decyzji, dotyczącej rozpatrzenia w ustawowym terminie odwołania Prezydenta 
Miasta Łodzi, od decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 
11.07.2014 r., znak: GN-IV.7532.327.2012. AW, o odmowie stwierdzenia nabycia przez 
gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej 
w  Łodzi, Szlak Kolejowy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr nr: 119/59 
o pow. 3239 m² oraz 119/61 o pow. 161 m², w obr. geod. W-40, uregulowanej w księdze 
wieczystej numer LD1M/00261735/2, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej 11275 
oraz o ustaleniu ostatecznego 60-dniowego terminu załatwienia w/w sprawy, a także 
o zarządzeniu wyjaśnienia przyczyn i o ustaleniu osób winnych niezałatwienia sprawy 
w terminie. 

24. Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 20.11.2014 r., Nr 167/12, uchylająca 
decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 17.08.2012 r., znak: GN-IV.7532.166.2012.AGP, 
w sprawie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 27.05.1990 r. przez 
gminę Miasto Łódź nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 9 , oznaczonej 
jako działki nr 42/8 o pow. 1310 m² oraz nr 42/7 o pow. 766 m², w obrębie geod. S-6, 
uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00084038/1. 

25. Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 23.10.2014 r., Nr 156/12, utrzymująca 
w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 27.07.2012 r., znak: GN-IV. 
SP.VII.7723/Ł/6268b/2003/AW, w sprawie odmowy stwierdzenia nieodpłatnego nabycia 
przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, nieodpłatnie własności części nieruchomości 
położonej w Łodzi przy ul. Limanowskiego 198, 200 i 202 , oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działki: nr 15 o pow. 365 m² (obecnie działki: nr 15/5 o pow. 22 m², nr 15/6 
o pow. 278 m² oraz nr 15/7 o pow. 65 m²) i nr 18 o pow. 331 m², w obrębie geod. B-44, 
uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00119659/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi - XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej nr 18408. W związku z wyrokiem z dnia 04.07.2007 r., sygn. akt I 
SA/Wa 322/07, Wojewoda Łódzki decyzja z dnia 27.07.2012 r., znak: GN-IV. 
SP.VII.7723/Ł/6268a/ 2003/AW, rozstrzygnął o komunalizacji pozostałej części tej 
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 363 o pow. 365 m², w obrębie geod. B-44. 
Natomiast Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa podkreśliła, iż niezależnie od stanu władania 
spornymi gruntami istotne jest, iż Instytucja Filmowa Dystrybucji Filmów legitymowała się 
do nich tytułem prawnym i ten fakt wyklucza możliwości komunalizacji.  

26. Decyzje Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 23.10.2014 r., Nr 154 i Nr 155/12, 
utrzymujące w mocy decyzje Wojewody Łódzkiego z dnia 29.06.2012 r.,  

1) znak: GN.V/SP.VII.7723/Ł/5660-2/2003/MP/KM, w sprawie odmowy stwierdzenia 
nieodpłatnego nabycia, z mocy prawa, przez gminę Miasto Łódź własności części 
nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wersalskiej 54 , oznaczonej na dzień złożenia 
wniosku komunalizacyjnego (17.04.2003 roku) jako działki nr 3/2 o pow. 340 m² i nr 3/4 
o  pow. 32261 m², w obrębie geod. B-35, uregulowanej w KW 87825, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej nr 37020 , stanowiącej dawną działkę nr 3/4 .  

2) znak: GN.V/SP.VII.7723/Ł/5660-1/2003/MP/KM, dotyczącej stwierdzenia nabycia, 
z mocy prawa, przez gminę Miasto Łódź własności części w/w nieruchomości, 
stanowiącej, na dzień złożenia wniosku komunalizacyjnego, dawną działkę nr 3/2 .  

27. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 24.10.2014 r., znak: GN-IV.7532.293.2014.MJan, 
w  sprawie odmowy stwierdzenia nieodpłatnego nabycia, z mocy prawa, przez gminę 



Miasto Łódź własności udziału wynoszącego 1/9 części nieruchomości położonej w Łodzi 
przy ul. Zgierskiej 69 , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 215/13  
o pow. 6271 m², w obrębie geod. B-49, uregulowanej w księdze wieczystej 
LD1M/00178307/4, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej NKN 13186 oraz w sprawie 
stwierdzenia komunalizacji na rzecz gminy Miasto Łódź własności udziału wynoszącego 
8/9 części tej nieruchomości. 

28. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 27.11.2014 r., znak: GN-IV.7532.355.1.2013.HC, 
w sprawie odmowy stwierdzenia nieodpłatnego nabycia, z mocy prawa, przez gminę 
Miasto Łódź części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Alabastrowej 
bez numeru , ul. Kolumny 303 , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 529 
o pow. 704 m² i nr 93/12 o pow. 56 m², w obrębie geod. G-55, uregulowanej w księdze 
wieczystej LD1M/00279722/7, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej NKN 33528. Dla 
części tej nieruchomości decyzją z dnia 31.01.2014 r. znak: GN- IV.7532.355.2013. HC, 
Wojewoda Łódzki stwierdził komunalizację na rzecz gminy Miasto Łódź działek  
o nr nr: 67/8 o pow. 4055 m², 91/2 o pow. 609 m², 104/12 o pow. 285 m², 107/2  
o pow. 190 m², 107/9 o pow. 1543 m², 241/11 o pow. 343 m², 241/14 o pow. 1179 m², 
594 o pow. 951 m², w obrębie geod. G-55 oraz 149/4 o pow. 315 m², w obr. geod. G-33. 
Ponadto Wojewoda Łódzki zawiadomieniem z dnia 21.10.2014 r., znak: GN-IV.7510. 
79.2014.EP, poinformował, że dla pozostałej części nieruchomości oznaczonej jako 
działki o nr nr: 95/6 o pow. 0,1219 ha, 73/16 o pow. 0,3933 ha 73/24 o pow. 0,4941 ha 
oraz 73/25 o pow. 0,4126 ha, wszczął z dniem 05.09.2014 r. postępowanie 
komunalizacyjne na podstawie art. 13 ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu 
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700).  

29. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 27.10.2014 r., znak: GN-IV.7532.284.2012.AW, 
w sprawie odmowy stwierdzenia nieodpłatnego nabycia, z mocy prawa, przez gminę 
Miasto Łódź części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Marato ńskiej b.nr , 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 118/42 o pow. 569 m², w obrębie geod. 
P-37, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00044192/6, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej NKN 11405. Dla pozostałej części tej nieruchomości decyzją z dnia 
24.09.2013 r. znak: GN-IV.7531.90.2012.AW, Wojewoda Łódzki stwierdził komunalizację 
na rzecz gminy Miasto Łódź działki nr 292/27 o pow. 215 m², w obrębie geod. P-37.  

30. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 29.10.2014 r., znak: GN-IV.SP.VII.7723/Ł/5868/ 
2003/AW, w sprawie odmowy stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez 
gminę Miasto Łódź własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Ratajskiej 13, 
14, 15, oznaczonej jako działka nr 138/1 o pow. 6570 m² w obrębie geod. B-36, 
uregulowanej w księdze wieczystej numer LD1M/00056954/3, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej nr 51971. 

31. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 27.10.2014 r., znak: GN-IV.SP.VII.7723/Ł/5864/ 
2003/AW, w sprawie odmowy stwierdzenia nieodpłatnego nabycia, z mocy prawa, przez 
gminę Miasto Łódź własności części nieruchomości położonej w Łodzi 
przy ul. Ratajskiej 14 , ul. Kłosowej , Nasiennej 4/6 i 18/20, oznaczonej na mapie 
1/5669, jako działki o nr nr: 124/1 o pow. 811 m², 124/2 o pow. 3911 m² i 123/3  
o pow. 743 m², w obrębie geodezyjnym B-36, uregulowanej w księdze wieczystej 
LD1M/00053200/2, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 51970. Równocześnie  
w/cyt. decyzją organ stwierdza komunalizację pozostałej części nieruchomości to jest 
działki nr 109/5 o pow. 316 m², w obrębie geod. B-36. 

32. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 27.10.2014 r., znak: GN-IV.SP.VII. 7723/Ł/5865/ 
2003/AW, w sprawie odmowy stwierdzenia nieodpłatnego nabycia, z mocy prawa, przez 
gminę Miasto Łódź własności części nieruchomości położonej w Łodzi 
przy ul. Nasiennej 4/6 i Ratajskiej , oznaczonej na mapie 1/5669, jako działka nr 123/6 
o pow. 2965 m², w obrębie geod. B-36, uregulowanej w księdze wieczystej 
LD1M/00126108/0, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 51967. Równocześnie 
w/cyt. decyzją organ stwierdza komunalizację pozostałej części nieruchomości to jest 
działki nr 109/7 o pow. 639 m² i nr 133/3 o pow. 7 m², w obrębie geod. B-36. 



33. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 27.10.2014 r., znak: GN-IV.SP.VII.7723/Ł/5866/ 
2003/AW, w sprawie odmowy stwierdzenia nieodpłatnego nabycia, z mocy prawa, przez 
gminę Miasto Łódź własności części nieruchomości położonej w Łodzi 
przy ul. Ratajskiej 11 , 13, 14, 15 i b.nr  i ul. Kłosowej , oznaczonej na mapie 1/5669, 
jako działka nr 123/4 o pow. 207 m², w obrębie geodezyjnym B-36, uregulowanej 
w księdze wieczystej LD1M/00126421/0, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 51973. 
W/cyt. decyzją Wojewoda Łódzki stwierdza komunalizację pozostałej części 
nieruchomości to jest działki nr 133/2 o pow. 3512 m² i nr 123/5 o pow. 41 m², w obrębie 
geod. B-36. 

34. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 27.10.2014 r., znak: GN-IV.SP.VII.7723/Ł/5867/ 
2003/AW, w sprawie odmowy stwierdzenia nieodpłatnego nabycia, z mocy prawa, przez 
gminę Miasto Łódź własności części nieruchomości położonej w Łodzi 
przy ul. Ratajskiej 11 , 13, 14, 15 i b.nr  i ul. Kłosowej , tj. udziału wynoszącego 
1422/1818 części we współwłasności obecnej działki oznaczonej na mapie 1/5669 jako 
nr 131/2 o pow. 1818 m² i udziału wynoszącego 1306/1744 części we współwłasności 
obecnej działki oznaczonej na mapie 1/5669 jako nr 133/5 o pow. 1744 m², w obrębie 
geodezyjnym B-36, uregulowanych w księdze wieczystej LD1M/00054336/1, opisanej 
w karcie inwentaryzacyjnej nr 51969. W/cyt. decyzją Wojewoda Łódzki stwierdza 
komunalizację pozostałej części nieruchomości to jest udziału wynoszącego 396/1818 
części we współwłasności obecnej działki oznaczonej na mapie 1/5669 jako nr 131/2 
o pow. 1818 m² i udziału wynoszącego 438/1744 części we współwłasności obecnej 
działki oznaczonej na mapie 1/5669 jako nr 133/5 o pow. 1744 m², w obrębie 
geodezyjnym B-36.  

35. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 04.11.2014 r., znak: GN-IV.7532.386.AGP, 
w sprawie odmowy stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez gminę 
Miasto Łódź własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Hipotecznej 6 , 
oznaczonej jako działki o nr nr: 271/27 o pow. 1690 m², 271/28 o pow. 1262 m², 271/29 
o  pow. 106 m², w obrębie geod. B-29, uregulowanej w księdze wieczystej numer 
LD1M/00098204/7, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 17180. 

36. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 12.11.2014 r., znak: GN-IV.7532.433.2013.AW, 
w sprawie odmowy stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez gminę 
Miasto Łódź własności części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Kopernika 29-
31, ul. Kopernika – pod ulic ą i Lipowej – pod ulic ą, oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działka nr 97/1 o pow. 636 m², w obrębie geod. P-20, uregulowanej w księdze 
wieczystej numer LD1M/00004192/4, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 5617. 
Decyzją z dnia 08.07.2014 r., znak: GN-IV.7532.433.1.2013.AW, Wojewoda Łódzki 
stwierdza komunalizację pozostałej części nieruchomości, to jest działki nr 83/2 o pow. 
361 m² i nr 98/4 o pow. 149 m², w obrębie geod. P-20. 

37. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 06.11.2014 r., znak: GN-IV.GG.III-7220/I/A/3089/ 
92.AW, w sprawie odmowy stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez 
gminę Miasto Łódź własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Przedniej 42 , 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 366 o pow. 687 m², w obr. geod. G-44, 
uregulowanej w księdze wieczystej numer LD1M/00062535/5, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej nr 17806.  

38. Pisma Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w Warszawie: z dnia 10.12.2014 r., znak: KKU-
173/14 (dot. ul. Maszynowej 8 ), z dnia 10.12.2014 r., znak: KKU-177/14 (dot. 
ul. Wieńcowej ), z dnia 10.12.2014 r., znak: KKU-175/14, (dot. Linia kolejowa nr 017 
Łód ź Fabryczna – Warszawa Wschodnia Stacja Łód ź Widzew, ul. Maszynowa 10 
i 12), z dnia 10.12.2014 r., znak: KKU-174/14, (dot. ul. Przylesie 18/38, ul. Wie ńcowej – 
część ulicy, ul. Wie ńcowej b.nr i Szlak Kolejowy ), z dnia 10.12.2014 r., znak: KKU-
176/14, (dot. ul. Przylesie 18/38, ul. Wie ńcowej – cz ęść ulicy, ul. Wie ńcowej b.nr 
i Szlak Kolejowy ). W pismach Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa zawiadamia, 
że załatwienie sprawy z odwołania wniesionego przez Prezydenta Miasta Łodzi nie jest 
możliwe w terminie określonym w art. 35 Kpa.  

Sprawy organizacyjne, wniesione oraz wolne wnioski  i w tym: 



39. Przyjęto plan pracy Komisji Inwentaryzacyjnej na 2015 rok oraz Przewodniczący Komisji 
poprosił przedstawicieli Wydziału Praw do Nieruchomości o przedstawienie informacji 
dotyczących:  

− problemu komunalizacji gruntów PKP, 

− roszczeń reprywatyzacyjnych względem nieruchomości miejskich. 

Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej prosił również o skierowanie do Ministra 
Administracji i Cyfryzacji apelu dotyczącego opóźnień Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej, 
przy podejmowaniu decyzji w postępowaniach odwoławczych.  
 
 

Osoba odpowiedzialna: Andrzej Pilarski  
          Data sporządzenia: 29.12.2014 r.  


