
Posiedzenie nr 5 
Komisji Inwentaryzacyjnej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
5 maja 2015 roku. 

1. W pierwszej kolejności Komisja Inwentaryzacyjna Rady Miejskiej w Łodzi rozpatrywała 
wykonanie budżetu Łodzi za 2014 rok, w zakresie dochodów oraz wydatków 
realizowanych przez Wydział Praw do Nieruchomości w Departamencie 
Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi oraz przez Łódzki Ośrodek Geodezji, 
w tym prowadzenia prac inwentaryzacyjnych związanych z komunalizacją mienia 
Skarbu Państwa na rzecz gminy Miasto Łódź, dział 700 rozdział 70005, numer zadania 
2174511.  

Komisja Inwentaryzacyjna  Rady Miejskiej w Łodzi nie zajęła stanowiska  
w przedmiotowej sprawie.  

Głosowało 3 radnych: 0 za, 0 przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu. 

2. Następnie Komisja Inwentaryzacyjna Rady Miejskiej w Łodzi zapoznała się 
z Informacją o stanie mienia komunalnego za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 
31.12.2014 r. (druk nr 91/2015, z dnia 27.03.2015 r.).  

3. W dalszej kolejności przedstawiono radnym oraz zaproszonym gościom nowe 
programy komputerowe, funkcjonujące w Łódzkim Ośrodku Geodezji, które mają służyć 
gospodarce mieniem gminy Miasto Łódź. 

Następnie w sprawach bieżących omówiono następujące sprawy sporne w zakresie 
komunalizacji mienia Skarbu Państwa.  

4. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30.01.2015 r., 
sygn. akt I SA/Wa 2257/14, uchylający decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej 
z dnia 22.05.2014 r., Nr KKU-99/12, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego 
z dnia 30.04.2012 r., znak: SP.VII.7723/Ł/5618/2003/AW, o odmowie stwierdzenia 
nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, nieruchomości Skarbu Państwa 
położonej w Łodzi przy ul. Obywatelskiej 117-129 , oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działki: nr 62/12 o pow. 2495 m², nr 62/14 o pow. 2982 m², nr 62/18 o pow. 
4540 m² (obecnie działki nr 62/41 i 62/42), nr 62/22 o pow. 3255 m², nr 62/24 o pow. 
2675 m², w obr. geod. P-36, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00119485/4, 
opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 12148.  

5. Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 26.03.2015 r., Nr KKU - 15/13, 
uchylająca decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 14.12.2012 r., znak: 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 obrębie geod. B-23 oraz 1/24 o pow. 7293 m², w obr. geod. B-51, 
uregulowanej w księdze wieczystej numer LD1M/00221009/2, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej nr 10160  oraz w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa 
przez gminę Miasto Łódź w/w mienia.  

6. Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 23.04.2015 r., Nr KKU - 204/13, 
uchylająca decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 16.08.2013 r., znak: GN-IV.GN.V.7723 
/Ł/3240/2000/AW, o odmowie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez 
gminę Miasto Łódź nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy 
ul. Rewolucji 1905 r. 59a , w obrębie geod. S-2, oznaczonej na dzień złożenia wniosku 
komunalizacyjnego w ewidencji gruntów jako działka nr 151 o powierzchni 9475 m², 
uregulowanej w tym dniu w księdze wieczystej LD1M/00091749/0 (aktualnie 
oznaczonej jako: działka nr 151/6 o powierzchni 1430 m², uregulowana w księdze 
wieczystej LD1M/00154601/1, działka nr 151/7 o pow. 6419 m², uregulowana 
w księdze wieczystej LD1M/0091749/0 i działka nr 151/8 o pow. 1626 m², uregulowana 
w księdze wieczystej LD1M/00149189/8), opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 48401 
oraz o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia. 



7. Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 23.04.2015 r., Nr KKU - 195/13, 
uchylająca decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 16.08.2013 r., znak: GN-IV.GN.V.7723 
/Ł/3241/2000/AW, o odmowie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez 
gminę Miasto Łódź nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi 
przy ul. Rewolucji 1905 r. 59a , w obrębie geod. S-2, oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działka nr 151/2 o powierzchni 52 m², uregulowanej księdze wieczystej 
LD1M/00140760/2), opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 51223 oraz o przekazaniu 
sprawy do ponownego rozpatrzenia.  

8. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 23.03.2015 r., znak: GN-IV.7532.517.2012. MJan, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, własności 
nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Obywatelskiej , oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działka nr 261/8 o pow. 1688 m², w obrębie geod.  
G-1, uregulowanej w księdze wieczystej numer LD1M/00272260/1, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej 5682. Złożono odwołanie .  

9. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 18.03.2015 r., znak: GN-IV.7532.559.2014.MJan, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, własności 
nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. ul. 28 Pułku Strzelców 
Kaniowskich 53-57 , w obrębie geod. P-19, oznaczonej w ewidencji gruntów 
i budynków jako działki o nr nr: 92/2 o pow. 1480 m², 92/3 o pow. 1368 m² i 92/4 o pow. 
1349 m², uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00035488/2. Nie składano 
odwołania z uwagi na prawo zarządu przedsiębiorstwa państwowego - Miejskie Hotele 
w Łodzi. Postępowanie wszczęte z urzędu – na wniosek Starosty – Prezydenta Miasta 
Łodzi, wykonującego zadania organów administracji rządowej. 

 
 

Osoba odpowiedzialna: Andrzej Pilarski  
      Data sporządzenia: 06.05.2015 r.  


