
Lodz, dnia 16 lipca 2019 roku 

PREZYDENT MIASTA LODZI 
DM-DM-XVII.6853.29.2018 

DECYZJA 

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 
sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. 2018.2204 ze zm.) w zwiqzku z art. 
104 i art. 107 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postypowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018.2096 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja 
S.A. 

orzekam 

1. 0 ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomosci polozonej w Lodzi przy ul. 
Beczkowej bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntow, w obrybie G-24 jako dzialka nr 
108143 0 powierzchni 0,0017 ha, uregulowanej w Rep. hip 88 Nowe Rokicie 16 i 13 . 
Ograniczenie polega na zezwoleniu PGE Dystrybucja S.A. z siedzibq w Warszawie na 
wybudowanie kablowej linii energetycznej SN 15 kV na cZysci ww. dzialki 0 pow. 0,0011 
ha, zgodnie z przebiegiem wskazanym na zalqczniku graficznym do niniejszej decyzji. 

2. 0 zobowiqzaniu spolki PGE Dystrybucja 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 robot, 
dokonania inwentaryzacji naniesien znajdujqcych siy na gruncie przed 
przystqpieniem do prac na przedmiotowej nieruchomosci, 
przywrocenia nieruchomosci do stanu poprzedniego niezwlocznie po 
zakonczeniu prac, 
sporzqdzenia protokolu zniszczen i strat po zakonczeniu rob6t i niezwlocznego 
przekazania do organu orzekajqcego celem ustalenia odszkodowania, 

3. 0 zobowiqzaniu wlasciciela nieruchomosci do udostypniania nieruchomosci kazdorazowo, 
gdy zachodzi potrzeba wykonania czynnosci zwiqzanych z konserwacjq oraz usuwaniem 
awarii ww. przewod6w i urzqdzen sluzqcych do przesylu energii elektrycznej, 

4. decyzja niniejsza po uzyskaniu cechy ostatecznosci stanowi podstawy do dokonania wpisu 
w ksiydze wieczystej. 

UZASADNIENIE 

Wnioskiem z dnia 27 czerwca 2018 r., na podstawie art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami PGE Dystrybucja S.A. reprezentowana przez Daniela 
Majchrowskiego, wystqpila do Prezydenta Miasta Lodzi wykonujqcego zadanie z zakresu 
administracji rzqdowej 0 ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomosci polozonej 
w Lodzi przy ul. Beczkowej bez numeru, oznaczonej w ewidencji grunt6w, w obrybie G-24 
jako dzialka nr 108143 0 powierzchni 0,0017 ha. 

W oparciu 0 tresc wniosku ustalono, iz zgloszone zqdanie dotyczy czysci ww. dzialki 
o pow. 0,0011 ha (pas zajycia oznaczony na zalqczniku graficznym do wniosku) . 
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Jako cel zajycia wskazano budowy kablowej linii przy1'lcza kablowego nN 0,4 kV, dla 
kt6rej Prezydent Miasta Lodzi wydal ostateczn'l decyzjy 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego nr DAR-UA-V.l64.2018 z dnia 01.06.2018 r. 

W ww. decyzji Prezydenta Miasta Lodzi ustalona zostala lokalizacja inwestycji celu 
publicznego polegaj'lcej na budowie urz'ldzenia sluz'lcego do przesylania lub dystrybucji 
energii elektrycznej niskiego napiycia przy ul. Beczkowej i Opalowej w Lodzi. Teren 
inwestycji obejmuje miydzy innymi dzialky nr 108/43 z obrybu 0-24, uregulowan'l w Rep. 
hip 88 Nowe Rokicie 16 i 13. Stosownie do wpis6w w powyzszym repertorium plac 28, 
kt6rego CZysci'l jest dzialka nr 108/43, z obrybu 0-24 jako wlasciciele figuruj'l: Adolf Pohl, 
Rudolf Hartwig, Augusta Jahn, Hulda Piltz, Ludwik Augustyn, Hugon Kundt, Edmund Pohl, 
Ryszard Furich, Maksymilian Augustyn. Wymienione osoby nie zyj'l. Z dokument6w 
zebranych w sprawie wynika, ze spadek po Hugo Kundt i Ryszardzie Furich nabyl Skarb 
Panstwa zgodnie z postanowieniem S'ldu Rejonowego w Pabianicach I Wydzialu Cywilnego 
z dnia 2 lutego 2017 r. sygn. Akt I Ns 172/16 oraz postanowienia S'ldu Rejonowego dia 
Lodzi-Sr6dmiescia w Lodzi I Wydzialu Cywilnego z dnia 7 sierpnia 2015 r. sygn. Akt I Ns 
761114. Natomiast po pozostalych osobach nie zostalo przeprowadzone postypowanie 
spadkowe ani nie zostal sporz'ldzony akt poswiadczenia dziedziczenia. W swietle 
powyzszego nalezy uznac, ze przedmiotowa dzialka stanowi nieruchomosc 
o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami. 

W oparciu 0 przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami 
organem wlasciwym rzeczowo do rozpatrzenia zlozonego wniosku jest starosta wykonuj'lcy 
zadanie z zakresu administracji rZ'ldowej. Na podstawie art. 4 pkt 9b1 tej ustawy jako starosty 
nalezy r6wniez rozumiec prezydenta miasta na prawach powiatu. 

L6di jest miastem na prawach powiatu, co potwierdzaj'l przepisy czysci V rozporz'ldzenia 
Rady Ministr6w z dnia 7 sierpnia 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 5 czerwca 1998 r. 0 samorz'ldzie powiatowym (Dz. U. 2016.814) w zwi'lzku 
z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym (Dz. U. 2016.446). 

Zgodnie z treSci'l art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce 
nieruchomosciami, starosta wykonuj'lcy zadanie z zakresu administracji rZ'ldowej, moze 
ograniczyc, w drodze decyzji, spos6b korzystania z nieruchomosci przez udzielenie 
zezwolenia na zakladanie i przeprowadzenie na nieruchomosci ci'lg6w drenazowych, 
przewod6w i urz'ldzen sluz'lcych do przesylania lub dystrybucji plyn6w, pary, gaz6w i energii 
elektrycznej oraz urz'ldzen l'lcznosci publicznej i sygnalizacji, a takze innych podziernnych, 
naziemnych lub nadziemnych obiekt6w i urz'ldzen niezbydnych do korzystania z tych 
przewod6w i urz'ldzen, jezeli wlasciciellub uzytkownik wieczysty nieruchomosci nie wyraza 
na to zgody. Ograniczenie to nastypuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku 
planu, zgodnie z decyzj'l 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 wy1'lczeniem obowillzku 
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. 114 ust. 3 i 4 w przypadku nieruchomosci 0 nieuregulowanym 
stanie prawnym informacjy 0 zamiarze wywlaszczenia starosta wykonuj'lcy zadanie z zakresu 
administracji rZ'ldowej 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 zglosz'l siy osoby, ktorym przysluguj'l prawa 
rzeczowe do nieruchomosci, mozna wszcz'lC postypowanie wywlaszczeniowe. Zgodnie 
z art. 115 ust. 3 wszczycie postypowania nastypuje w dniu okresionym w ogloszeniu 
o wszczyciu postypowania wywieszonym w urzydzie starostwa, po uplywie terminu, 0 ktorym 
mowa wart. 114 ust. 4. 
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Ogloszenie Prezydenta Miasta Lodzi wykonuj(fcego zadanie z zakresu administracji 
rZ(fdowej 0 zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomosci polozonej w Lodzi 
przy ul. Beczkowej bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntow, w obrybie G-24 jako 
dzialka nr 108/43 , zostalo opublikowane w prasie 0 zasiygu ogolnopolskim (Gazeta 
Wyborcza z dn. 02.08 .2018 r.), 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 ktorym przysluguj(f prawa rzeczowe do 
nieruchomosci. 

Z uwagi na powyzsze Prezydent Miasta Lodzi wykonuj(fcy zadanie z zakresu 
administracj i rZ(fdowej wszcz(fl z dniem 3 pazdziernika 2018 r. postypowanie w sprawie 
ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomosci. 

Bior(fc powyzsze pod uwagy, stwierdzic nalezy, iz zostaly spelnione przeslanki 
pozwalaj(fce na pozytywne uwzglydnienie wniosku i wydanie decyzji 0 ograniczeniu sposobu 
korzystania z czysci przedmiotowej nieruchomosci . 

Odszkodowanie z tytulu szkod powstalych w zwiqzku z budowq przyl(fcza kablowego 
nN na przedmiotowej czysci nieruchomosci zostanie ustalone odrybnq decyzjq Prezydenta 
Miasta Lodzi wykonuj(fcego zadanie z zakresu administracji rZ(fdowej po zakonczeniu 
inwestycji i przedlozeniu przez PGE Dystrybucja S.A. organowi orzekaj(fcemu protokolu 
zniszczen i strat. 

Na osobie lub jednostce organizacyjnej wystypuj(fcej 0 zezwolenie ci(fzy obowiqzek 
przywrocenia nieruchomosci do stanu poprzedniego, niezwlocznie po zalozeniu 
lub przeprowadzeniu przewodow i urz(fdzen sluzqcych do przesylania lub dystrybucji energii 
elektrycznej. Jezeli przywrocenie nieruchomosci do stanu poprzedniego jest niemozliwe 
alba powoduje nadmierne trudnosci lub koszty, wlascicielowi alba uzytkownikowi 
wieczystemu przysluguje odszkodowanie, ktore ustalane jest odrybn(f decyzj(f 
administracyj nq. 

Kazdoczesny wlasciciel nieruchomosci jest obowi(fzany udostypnic nieruchomosc 
w celu wykonania czynnosci zwi(fzanych z konserwacj(f oraz usuwaniem awarii ci(fgow, 
przewodow i urz(fdzen sluz(fcych do przesylu lub dystrybucji energii elektrycznej. Obowiqzek 
udostypniania nieruchomosci podlega egzekucji administracyjnej na podstawie przepisow 
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 0 postypowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 
2012 . 1015. ze zm.) wedlug przepisow 0 egzekucji obowiqzkow 0 charakterze niepieniyznym. 

Stosownie do tresci art. I24a w zwi(fzku z art. 1I8a ust. 2 decyzj a niniej sza podlega 
ogloszeniu w sposob okreslony wart. 49 Kodeksu postypowania administracyjnego, tj. przez 
wywieszenie w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzydu Miasta Lodzi . Doryczenie decyzji uwaza siy za dokonane po uplywie 
czternastu dni od dnia publicznego ogloszenia. 

Majqc powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji. 

Od decyzji niniejszej przysluguje stronom prawo wniesien' 
Lodzkiego za posrednictwem Prezydenta Miasta Lodzi, w termini 
decyzji. 

---. ---- .- --

Z up. PREZYDEN 
p.o. Zastcrpc 

Wydzialu Dyspo 

omosciam i Skai 'bu Parlst~a 

.. dwolania do Wojewody 
14 dni od dnia doryczenia 

yrektora 
wania Mieniem 
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