
PREZYDENT MIASTA LODZI 

DM-DM-XVII.6821.56.2018 

Lbdi, dnia 18 paidziernika 20 19 roku 

DECYZJA 

Na podstawie art. 136 ust. 3 i art. 229 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomoiciami (t.j . Dz. U. 20 18.2204 ze zm.) oraz stosownie do treici art. 104, 105 i 107 
8 1 i 5 3 ustawy z dnia 14 czenvca 1960 roku Kodeks postqpowania administracyjnego (tj. 
Dz. U. 201 8.2096 ze zm.) 

o r z e k a m  

1. o umorzeniu postqpowania w sprawie zwrotu czqici nieruchomoici polozonej 
w Lodzi przy ul. Mackiewicza 48, oznaczonej w ewidencji gruntbw, w obrqbie B-28 jako 
dzialka nr 1 1 615, 

2. o umorzeniu postqpowania w sprawie zwrotu czqSci nieruchomoici polozonej 
w Lodzi, oznaczonej w ewidencji gruntbw, w obrqbie B-28 jako dzialka nr 11616. 

U Z A S A D N I E N I E  

Orzeczeniem Prezydium Rady Narodowej nr USW IV-61601107170 z dnia 
18 grudnia 1970 r. wywlaszczono na rzecz Skarbu Pafistwa czqik nieruchomoici polozonej 
w Lodzi przy ul. Mackiewicza 48 o pow. 80 m2 z caloici 543 m2, oznaczonej na planie 
geodezyjnym nr 111345 z dnia 3 listopada 1969 r. jako dzialka nr 7512. 

Zgodnie z zalozonym dla ww. nieruchomoici zbiorem dokumentbw ZD 7424, 
nieruchomoik w dacie wywlaszczenia stanowila wlasnoiC 1 

Na podstawie postanowienia sqdu z dnia 9 kwietnia 1986 r. sygn. a k t ~  Ns I1 
273186 spadek po . nabyli: ;, I - 5 

1 - . Natomiast spadek po 1 na podstawie ww. 
postanowienia sqdy nabyla 

Wywlaszczenia dzialki nr 7512 dokonano z przeznaczeniem pod budowq budynku 
mieszkalnego w osiedlu Pojezierska, realizowanego dla MRSM ,,Osiedle Mlodych". 

W dniu 2 listopada 201 9 r. i , reprezentowani 
przez pelnomocnika - . , idozyli wniosek o zwrot nieruchomoSci wywlaszczonej 
ww. orzeczeniem Prezydium Rady Narodowej. Zgodnie ze znajdujqcq siq w aktach sprawy 
mapq sytuacyjnq do celbw prawnych z projektem podziah nr 115050 z dnia 21 marca 1995 r. 
wywlaszczona dzialka nr 7512 zostda podzielona na dwie dzialki: 11615 i nr 11712. Ten stan 
dotyczqcy podziah dzialki 7512 pozostaje niezmieniony do dnia dzisiejszego. 

Postanowieniem z dnia 20 lutego 201 9 r. nr DM-DM-XVII.6821 S6.2018 Prezydent 
Miasta Lodzi wylqczyl do odrqbnego postqpowania o sygnaturze DM-DM- 
XVII.6821.26.2019 adanie zwrotu w zakresie dzialki nr 1 1712. 

Z uwagi na fakt, ze dzialka nr 11712 stanowi obecnie wlasnoiC Gminy Lbdi, 

90-926 L6di, ul. Piotrkowska 104, 
tel.:( 42) 638 42 93, fax: ( 42) 638 42 42 



Prezydent Miasta Lodzi jako organ reprezentujqcy Gminq i jako starosta wykonujqcy zadanie 
z zakresu administracji rzqdowej stosownie do treici art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomoiciami (t.j. Dz. U. 2018.2204 ze zm.) zostal wylqczony od 
prowadzenia postqpowania a postanowieniem nr GN-111.7581.112.2019.Lka z dnia 9 
kwietnia 2019 r. Wojewoda L6dzki wyznaczyl Starostq Kutnowskiego do rozpatrzenia 
sprawy. 

W zloionym w dniu 16 kwietnia 2019 r. do Prezydenta Miasta Lodzi wniosku 
uzupelniajqc ym - pelnomocnik 1 

oiwiadczyla, i i  jej mocodawcy iqdajq zwrotu nastqpujqcychdzialek z obrqbu B-28: nr 1 1712, 
nr 11615, nr 11713, nr 11715 i nr 11616. 

Postanowieniem z dnia 13 maja 201 9 r. nr DM-DM-XVII.6821.56.2018 Prezydent 
Miasta Lodzi wylqczyl do odrqbnego postqpowania o sygnaturze DM-DM- 
XVII.6821.49.2019 iqdanie zwrotu w zakresie dzialek nr: 1 1713 i 1 1715. 

Z uwagi na fakt, i e  dzialki nr: 1 1713 i 1 1715 stanowiq obecnie wlasnoSd Gminy Lbdi, 
Prezydent Miasta Lodzi jako organ reprezentujqcy Gminq i jako starosta wykonujqcy zadanie 
z zakresu administracji rzqdowej stosownie do treici art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 2 1 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomoiciami (t.j. Dz. U. 201 8.2204 ze zm.) zostal wylqczony od 
prowadzenia postqpowania a postanowieniem nr GN-111.758 1.244.20 19.Lka z dnia 
6 czerwca 2019 r. Wojewoda Lbdzki wyznaczyl Starostq Kutnowskiego do rozpatrzenia 
sprawy . 

Zgodnie z art. 142 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami 
organem wlaiciwym do orzekania w sprawach zwrotu wywlaszczonych nieruchomoici jest 
starosta wykonujqcy zadanie z zakresu administracji rzqdowej. W Lodzi - mieScie na prawach 
powiatu, funkcje starosty pelni Prezydent Miasta Lodzi wykonujqcy zadanie z zakresu 
administracj i rzqdowej . 

W toku przeprowadzonego postqpowania wyjainiajqcego ustalono co nastqpuje. 
Aktem Notarialnym Rep. A nr 1-5248171 z dnia 15 wrzeinia 1971 r. na mocy umowy 

o oddaniu terenu Skarbu Pahstwa w uiytkowanie wieczyste, na dzialce nr 7512 o pow. 80 m2 
ustanowiono prawo uiytkowania wieczystego na rzecz Robotniczej Miqdzyzakladowej 
Sp6ldzielni Mieszkaniowej ,,Osiedle Mlodych" w Lodzi. 

Prawo uzytkowania wieczystego ustanowione ww. aktem notarialnym zostalo w dniu 
23 wrzeinia 1971 r. wpisane do ksiqgi wieczystej KW Nr 35626. 

W odniesieniu do iqdania zwrotu dzialki nr 11615 z obrqbu B-28 stwierdzono, co 
nastqpuje. 

Stosownie do treici art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomoiciarni, poprzedni wlaiciciel lub jego spadkobierca mogq iqdad zwrotu 
wywlaszczonej nieruchomoSci lub jej czqici, jeieli stosownie do przepisu art. 137, stala siq 
ona zbqdna na cel okreilony w decyzji o wywlaszczeniu. 

Aktualnie czqSd ww. wywlaszczonej nieruchomoici oznaczonej na planie 
geodezyjnym nr 111345 z dnia 3 listopada 1969 r. jako dzialka nr 7512, odpowiada objqtej 
niniejszym postqpowaniem o zwrot dzialce ewidencyjnej nr 11615 z obrqbu B-28, 
uregulowanej w ksiqdze wieczystej KW Nr LD 1 Ml0003572914, kt6rej wsp6lwlaicicielem jest 
Sp6ldzielnia Mieszkaniowa ,,PojezierskaV oraz wlaiciciele wyodrqbnionych lokali 
mieszkalnych w budynku znajdujqcym siq na nieruchomoici obj9te.j ww. ksiqga wieczystq. 

Z uwagi na powyisze, przy rozpatrywaniu wniosku . 

o zwrot dzialki ewidencyjnej nr 11615 z obrqbu B-28 stanowiqcej czqid 
wywlaszczonej nieruchomoici oznaczonej jako dawna dzialka nr 7512, naleiy uwzglqdnid 
treiC art. 229 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoiciarni, ktbry jest 
wyjqtkiem od zasady okreilonej w art. 136 ust. 3 i uniemoiliwia dochodzenie zwrotu 
wywlaszczonej nieruchomoici lub jej czqici w przypadku, gdy przed 1 stycznia 1998 r. 



(wejicie w zycie ustawy) ustanowiono na niej prawo uzytkowania wieczystego na rzecz 
osoby trzeciej i prawo to zostalo ujawnione w ksiqdze wieczystej. Ustalenie tego faktu 
oznacza, ze poprzedni wlaiciciel utracil roszczenie domagania siq zwrotu tej nieruchomoici 
w trybie art. 136 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomoiciami, choCby spelnione byly 
przeslanki do zwrotu. Nie mozna orzec o zwrocie nieruchomoici wywlaszczonej w6wczas, 
gdy nieruchomoiC zostala sprzedana lub oddana w uzytkowanie wieczyste przed wejiciem w 
zycie tej ustawy i stan taki tnva w dniu jej wejicia w zycie, a prawo uzytkowania wieczystego 
zostalo ujawnione w ksiqdze wieczystej przed dniem 1 stycznia 1998 r. 

Wylqczenie w tym przypadku domagania siq zwrotu nieruchomoici ma na celu 
ochronq os6b trzecich, kt6re w dobrej wierze nabyly od Skarbu Par5stwa lub gminy prawo 
wlasnoici wywlaszczonej nieruchomoici lub stab siq jej uzytkownikami wieczystymi, a takie 
ochronq ujawnionych w drodze wpis6w do ksiqgi wieczystej stosunk6w prawnorzeczowych. 

Poglqd ten zostal poparty w wyroku Sqdu Najwyzszego z dnia 9 grudnia 2008 r., sygn. 
I1 CSK 275108 - jezeli przed dniem 1 stycznia 1998 r. rozporzqdzono wywlaszczonq 
nieruchomoiciq w spos6b okreilony w tym przepisie i fakt ten zostal ujawniony w ksiqdze 
wieczystej, to roszczenie o zwrot tej nieruchomoici nie przyshguje bylemu wlaicicielowi lub 
nastqpcy prawnemu, choCby spelnione byly przeslanki do zwrotu okreilone w powolanych 
przepisach. 

Wobec prawidlowego stwierdzenia, ze spelnione zostaly przeslanki okreilone 
w art. 229 ustawy, nie ma obowiqzku dokonywania merytorycznych ustaler?, co do tego, czy 
na nieruchomoici zrealizowany zostd cel wywlaszczenia. Skoro nie przyshguje roszczenie, 
to nie ma zadnych podstaw prawnych do badania przeslanek dotyczqcych "zbqdnoici" 
nieruchornoici na cel wywlaszczenia. Badanie przeslanek okreilonych w art. 136 i 137 
ustawy warunkujqcych zwrot wywlaszczonej nieruchomoici w sytuacji, gdy istnieje formalna 
przeszkoda do zwrotu tej nieruchomoici z art. 229 ustawy, jest bezprzedmiotowe. 

Zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sqdu Najwyzszego (z dnia 28.07.2009 r, sygn. 
I OSK 648108; z dnia 7.10.2010 r., sygn. I OSK 1673109; z dnia 11.02.2015 r., sygn. I OSK 
1122113; z dnia 03.02.2016 r. sygn. I OSK 1149114 i inne), w postqpowaniu o zwrot 
wywlaszczonej nieruchornoici spehienie przeslanek okreSlonych w art. 229 u.g.n. powoduje, 
ze roszczenie o zwrot nieruchomoici nie przysluguje. 

Z uwagi na fakt, iz brak przyslugujqcego roszczenia w zakresie dzialki nr 11615 
sprawia, iz staje siq ono bezprzedmiotowe, zqdanie wnioskodawcy w tym zakresie nalezalo 
umorzyk. 

Natomiast w odniesieniu do zqdania zwrotu dzialki nr 11616 z obrqbu B-28 
postqpowanie w tym zakresie nalezalo umorzyC jako bezprzedmiotowe z uwagi na fakt, iz 
dzialka ta nigdy nie byla przedmiotem wywlaszczenia. Dzialka nr 1 1616 z obrqbu B-28 
stanowi czqiC dawnego placu nr 82, dla kt6rego w Sqdzie Rejonowym dla Lodzi ~r6dmieicia 
w Lodzi XVI Wydziale Ksiqg Wieczystych zalozony jest zbi6r dokument6w ZD Nr 7424, 
gdzie jako wlaiciciele nieruchomoici wpisani sq 

Biorqc pod uwagq powyzsze, nalezalo orzec jak w sentencji. 
Od decyzji niniejszej przyshguje stronom prawo wniesienia odwolania do Wojewody 

L6dzkiego. Odwolanie wnosi siq za poirednictwem Prezydenta Miasta Lodzi wykonujgego 
zadanie z zakresu administracji rzqdowej w terminie 14 dni od dnia dorqczenia decyzji. 

Z up. PREZYDENTA MIASTA LODZI 
Kierownik Oddziaiu 

Wywlaszczen' 
i Zwroto'w Nieruchomoici 

-  arci in Tomczyk 




