
PREZYDENT MIASTA LODZI 
DM-DM-XVII.6853.63.2018 

DECYZJA 

L6dz, dnia 14 maj a 2019 roku 

Na podstawie art. 6 pkt 2, art. 112, art. 124 ust. 1,2,3,4, 6 i 7 i art. 124a ustawy z dnia 
21.08.1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. 2018.2204 ze zm.) w zwi,!-zku 
z art. 104 i art. 107 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postypowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018.2096 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku sp61ki Veolia 
Energia L6dz S.A. 

orzekam 

1. 0 ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomosci polozonej w Lodzi przy 
ul. Giewont 26, oznaczonej w ewidencji grunt6w, w obrybie W-12 jako dzialka nr 220/32. 
Ograniczenie polega na zezwoleniu sp6lce Veolia Energia L6dz S.A. na wybudowanie 
odcinka sieci cieplowniczej na cZysci ww. dzialki 0 pow. 15,68 m2 z calosci 256 m2 

(powierzchnia zajycia terenu na czas budowy: 29,47 m2
), zgodnie z przebiegiem wskazanym 

na zal,!-cznikach graficznych nr 1 i nr 2 do niniejszej decyzji; 
2.0 zobowi,!-zaniu sp61ki Veolia Energia L6dz S.A. do: 

zapewnienia uzytkownikom dojscia i dojazdu do pozostalej czysci 
nieruchomosci nie objytej niniejszym zezwoleniem, 
zabezpieczenia pozostalej czysci nieruchomosci przed zniszczeniem w trakcie 
trwania rob6t, 
dokonania inwentaryzacji naniesien znajduj'lcych siy na gruncie przed 
przyst'lPieniem do prac na przedmiotowych nieruchomosciach, 
przywr6cenia nieruchomosci do stanu poprzedniego niezwlocznie po 
zakonczeniu prac, 
sporz'ldzenia protokolu zniszczen i strat po zakonczeniu rob6t i niezwlocznego 
przekazania do organu orzekaj'lcego celem ustalenia odszkodowania; 

3. 0 zobowi'lzaniu wlasciciela nieruchomosci do udostypniania nieruchomosci kazdorazowo, 
gdy zachodzi potrzeba wykonania czynnosci zwi'lzanych z konserwacj'l oraz usuwaniem 
awarii ww. odcinka sieci cieplowniczej. 

4. Ostateczna decyzja stanowi podstawy do wpisu w ksiydze wieczystej. 

UZASADNIENIE 

W dniu 07.12.2018 r., na podstawie art. 124a ustawy z dnia 21.08.1997 r. 
o gospodarce nieruchomosciami sp61ka Veolia Energia L6dz S.A. dzialaj'lca przez 
pelnomocnika radcy prawnego wyst'lpila z wnioskiem do Prezydenta Miasta 
Lodzi wykonuj'lcego zadanie z zakresu administracji rZ'ldowej 0 ograniczenie sposobu 
korzystania z nieruchomosci 0 nieuregulowanym stanie prawnym, polozonej w Lodzi przy 
ul. Giewont 26, oznaczonej w ewidencji grunt6w, w obrybie W-12 jako dzialka nr 220/32 

W oparciu 0 tresc wniosku ustalono, iz zgloszone z'ldanie dotyczy czysci ww. dzialki. 
Powierzchnia trwalego zajycia terenu wyniesie 15,68 m2 z calosci 256 m2 a powierzchnia 
zajycia terenu na czas budowy wyniecie 29,47 m2

. 

lako cel zajycia wskazano budowy odcinka sieci cieplowniczej. Wnioskodawca 
wskazal, iz inwestycja ta objytajest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
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dla czysci obszaru miasta Lodzi polozonej na terenie osiedla Stoki, w rejonie ulic: 
Telefonicznej, Giewont, Rysy, Debowskiego, Hyrnej i Pomorskiej do terenu kolejowego, 
uchwalonym przez Rady Miejska w Lodzi Uchwalq Nr LXVIIII1471113 w dniu 22 
pazdziemika 2013 r. 

Do akt sprawy zalqczono m.in. potwierdzonq za zgodnosc z oryginalem kopiy 
pelnomocnictwa z dnia 18.07.2016 r., zgodnie z kt6rym pelnomocnik wnioskodawcy jest 
upowazniony do dzialania w imieniu sp61ki Veolia Energia L6dz S.A. 

W oparciu 0 przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami 
organem wlasciwym rzeczowo do rozpatrzenia zlozonego wniosku jest starosta wykonujqcy 
zadanie z zakresu administracji rzqdowej. Na podstawie art. 4 pkt 9b1 tej ustawy jako starosty 
nalezy r6wniez rozumiec prezydenta miasta na prawach powiatu. 

L6dz jest miastem na prawach powiatu, co potwierdzajq przepisy czysci V 
rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 07.08.1998 r. w sprawie utworzenia powiat6w (Dz. U. 
1998. 103. 652). Prezydent Miasta Lodzi wykonuje zadania starosty, stosownie do tresci art. 
91 i art. 92 ustawy z dnia 05.06.1998 r. 0 samorzqdzie powiatowym (Dz. U. 2016.814) 
w zwiqzku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. 
2016.446). 

Zgodnie z tresciq art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce 
nieruchomosciami, starosta wykonujqcy zadanie z zakresu administracji rzqdowej, moze 
ograniczyc, w drodze decyzji, spos6b korzystania z nieruchomosci przez udzielenie 
zezwolenia na zakladanie i przeprowadzenie na nieruchomosci ciqg6w drenazowych, 
przewod6w i urzqdzen sluzqcych do przesylania lub dystrybucji plyn6w, pary, gaz6w i energii 
elektrycznej oraz urzqdzen lqcznosci publicznej i sygnalizacji, a takZe innych podziemnych, 
naziemnych lub nadziemnych obiekt6w i urzqdzen niezbydnych do korzystania z tych 
przewod6w i urzqdzen, jezeli wlasciciellub uzytkownik wieczysty nieruchomosci nie wyraza 
na to zgody. Ograniczenie to nastypuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku 
planu, zgodnie z decyzjq 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Na podstawie art. 124a ww. ustawy, przepis art. 124 stosuje siy odpowiednio do 
nieruchomosci 0 nieuregulowanym stanie prawnym, z wylqczeniem obowiqzku 
przeprowadzenia rokowan z wlascicielem lub uzytkownikiem wieczystym nieruchomosci. 
Do postypowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z tych nieruchomosci stosuje 
siyart. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 i 4 oraz art. 118a ust. 2 i 3. 

Stosownie do tresci art. 113 ust 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce 
nieruchomosciami, przez nieruchomosc 0 nieuregulowanym stanie prawnym rozumie siy 
nieruchomosc, dla kt6rej ze wzglydu na brak ksiygi wieczystej, zbioru dokument6w albo 
innych dokument6w nie mozna ustalic os6b, kt6rym przyslugujq do niej prawa rzeczowe. 
Zgodnie z art. 113 ust. 7 ustawy 0 gospodarce nieruchomosciami przepis ust. 6 stosuje siy 
r6wniez, jezeli wlasciciel lub uzytkownik wieczysty nieruchomosci nie zyje i nie 
przeprowadzono lub nie zostalo zakonczone postypowanie spadkowe. 

Z dokument6w zebranych w sprawie wynika, ze dla przedmiotowej dzialki nie rna 
urzqdzonej ksiygi wieczystej i nie jest prowadzony zbi6r dokument6w. Brak jest r6wniez 
innych dokument6w pozwalajqcych na ustalenie os6b, kt6rym przyslugujq do przedmiotowej 
dzialki prawa rzeczowe. 

Z uwagi na powyzsze stwierdzic nalezy, iz przedmiotowa dzialka stanowi 
nieruchomosc 0 nieuregulowanym stanie prawnym. 

Stosownie do tresci art. 114 ust. 3 i 4 w przypadku nieruchomosci 0 nieuregulowanym 
stanie prawnym informacjy 0 zamiarze wywlaszczenia starosta wykonujqcy zadanie z zakresu 
administracji rZqdowej podaje do publicznej wiadomosci w spos6b zwyczajowo przyjyty 
w danej miejscowosci oraz przez ogloszenie w prasie 0 zasiygu og6lnopolskim. Jezeli 
w terminie 2 miesiycy od daty ogloszenia nie zgloszq siy osoby, kt6rym przyslugujq prawa 
rzeczowe do nieruchomosci, mozna WSZCZqC postypowanie wywlaszczeniowe. Zgodnie 
z art. 115 ust. 3 wszczycie postypowania nastypuje w dniu okreslonym w ogloszeniu 
o wszczyciu postypowania wywieszonym w urzydzie starostwa, po uplywie terminu, 0 kt6rym 
mowa wart. 114 ust. 4. 
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Ogloszenie Prezydenta Miasta Lodzi wykonujqcego zadanie z zakresu administracji 
rZqdowej 0 zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomosci 
zostalo opublikowane w prasie 0 zasiygu og6lnopolskim (Gazeta Wyborcza z dn. 20.02.2019 
roku), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi oraz wywieszone na tablicy 
ogloszen w Urzydzie Miasta Lodzi. W terminie 2 miesiycy od dnia powyzszego ogloszenia 
nie zglosily siy osoby kt6rym przyslugujq prawa rzeczowe do nieruchomosci. 

Z uwagi na powyzsze, zawiadomieniem z dnia 23.04.2019 r. znak: DM-DM
XVII.6853.63.2018 Prezydent Miasta Lodzi wykonujqcy zadanie z zakresu administracji 
rzqdowej poinformowal 0 wszczyciu z dniem 23 .04.2019 r. postypowania w sprawie 
ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z niniejszej nieruchomosci. 

Zawiadomienie 0 wszczyciu postypowania zostalo wywieszone na tablicy ogloszen 
w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi w terminie od 23.04.2019 r. do 07.05.2019 r. 

Bior'l-c powyzsze pod uwagy, stwierdzi6 nalezy, iz zostaly spelnione przeslanki 
pozwalajqce na pozytywne uwzglydnienie wniosku i wydanie decyzji 0 ograniczeniu sposobu 
korzystania z dzialki nr 220/32 z obrybu W -12. lednoczesnie miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego w § 16 dopuszcza zaspokojenie potrzeb osiedla w zakresie 
ogrzewania z osiedlowej kotlowni oraz miejskiej sieci cieplnej. Wybudowany cieplociqg 
bydzie stanowil czys6 powyzszej infrastruktury. 

Odszkodowanie z tytulu szk6d powstalych w zwiqzku z budowq odcinka sieci 
cieplowniczej na nieruchomosci zostanie ustalone odrybnq decyzjq Prezydenta Miasta Lodzi 
wykonujqcego zadanie z zakresu administracji rzqdowej po zakonczeniu inwestycji 
i przedlozeniu przez sp61ky Veolia Energia L6di S.A. organowi orzekajqcemu protokolu 
zniszczen i strat. 

Na osobie lub jednostce organizacyjnej wystypujqcej 0 zezwolenie ciqzy obowiqzek 
przywr6cenia nieruchomosci do stanu poprzedniego, niezwlocznie po zalozeniu 
lub przeprowadzeniu przewod6w i urzqdzen sluzqcych do przesylania lub dystrybucji plyn6w 
lub pary. lezeli przywr6cenie nieruchomosci do stanu poprzedniego jest niemozliwe 
alba powoduje nadmierne trudnosci lub koszty, wlascicielowi alba uzytkownikowi 
wieczystemu przysluguje odszkodowanie, kt6re ustalane jest odrybnq decyzjq 
administracyjnq. 

Kazdoczesny wlasciciel nieruchomosci jest obowiqzany udostypni6 nieruchomos6 
w celu wykonania czynnosci zwiqzanych z konserwacjq oraz usuwaniem awarii ciqg6w, 
przewod6w i urzqdzen sluzqcych do przesylania lub dystrybucji plyn6w lub pary. Obowiqzek 
udostypniania nieruchomosci podlega egzekucji administracyjnej na podstawie przepis6w 
ustawy z dnia 17.06.1966 r. 0 postypowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2016. 599 
ze zm.) wedlug przepis6w 0 egzekucji obowiqzk6w 0 charakterze niepieniyznym. 

Stosownie do treSci art:. 124a w zwiqzku z art. 118a ust:. 2 decyzj a niniej sza podlega 
ogloszeniu w spos6b okreSlony wart. 49 Kodeksu postypowania administracyjnego, tj. przez 
wywieszenie w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi. Doryczenie decyzji uwaza siy za dokonane po 
uplywie czternastu dni od dnia publicznego ogloszenia 

Majqc powyzsze na uwadze nalezy orzeczono jak w sentencji. 

Od decyzji niniejszej przysluguje stronom prawo wniesienia odwolania do Wojewody 
L6dzkiego za posrednictwem Prezydenta Miasta Lodzi, w terminie 14 dni od dnia doryczenia 
decyzji. 

Otrzymuje: 
wraz z zal,!cznikiem graficznym 
I . Radca prawny 

-pelnomocnik sp61ki Veolia Energia L6di S.A. 

Z up. Prezydenta Miasta Lodzi 
Kierownik Oddzialu 

Wywlaszcze~vrotOlV NierucllOmosci 

~c~ 
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Zatqcznik 

LEGENDA: 

- trasa proj. cieptociqgu 0 srednicy 2xDn150mm 

• - pas trwatego zaj~cia terenu 0 szer, 2,Om 

- granica dziafki 220/32 

Dfugosc cieptociqgu = 7,84mb 

) ~ Powierzchnia trwafego zaj~cia terenu = 15,68m2 

2~Y~ · (. ~ ~Vj,,) , f'~C2- yJ.~ \:" ?-.{' '" . , . 

,-v:)\co." 1<sL.ej ' ,~\~-{ L y~ ev.Ju..-v.·-'v\.·tV7 '",, '1 · '<'-"S'V\....:> .) 
~ ..Dr1 - DM- ~V\I . 61l S"?' . 0 1" 1.0-(3 t dv ....... Jl-I. ·O ·)" .1.P\~ 

\ 

257.0 

/ 

222/42 

257.1 

221/E 
B 

,I. 

" 

>-'. 



01 

'252.6 

N-12 

/" 
/ " 

<. " 

\ / 

piach \,/"- ..... 
I \ 0

\,,:iach ",,) 

( piach ) 222/42 
,,/;\\ ...... ,/ Bz 

" -
( piach) r... A 

/ , / '257.32 
V ) 

> piach // 

(, /./ 
\../ 

'L 

/ 

/ 
/ / 

/ 
257,z' // 
/ . 

+ / // <JI> 
/ / 

/ / 
/ / 

// / 
/ ,./. . / 

\" / 
/ / 

257.0 

222/42 //~. / 
"/ 

/ / 
/ / 

/ / 
/ 

Y 

Zatqcznik 

LEGENDA: 

- trasa proj. cieprociqgu 0 srednicy 2xDn150mm 

• - pas zaj~cia terenu na czas budowy=3,75m 

mugosc cieprociqgu = 7,84mb 
2 

Powierzchnia zaj~cia terenu na czas budowy = 29,47m 
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