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DM-ZN N-V.6840.283 .2017 

Czesciowa odpowiedi na pytania przedstawione w sprawie terenu inwestycyjnego 
poloionego w lodzi przy szlaku kolejowym lcidi-Koluszki, oznaczonego jako dzialka nr 367 
w obrebie 5-2 

1. TYTUl DO NIERUCHOMOSCI 

1.1 

Miasto lcidi me posiada wiedzy 0 danych okolicznosciach nieujawnionych w ksi~dze 

wieczystej. 

1.2i1.3 
Z wnioskiem 0 sporzqdzenie wypisu z rejestru gruntciw i kartoteki budynkciw oraz wyrysu z 
mapy ewidencyjnej powinien wystqpic wnioskodawca na odpowiednim formularzu , ktciry 
dost~pny jest na stronie internetowej lcidzkiego Osrodka Geodezji , po wykazaniu interesu 
prawnego bqdi zalqczonego pelnomocnictwa od wlasciciela nieruchomosci. Miasto nie 
posiada wiedzy 0 ewentualnych danych nieujawnionych w tym rejestrze. 

1.4 

Informacja na temat aktualnego sposobu zagospoda rowan ia i korzystania z nieruchomosci 
znajduje si~ w § 2 "Warunkciw przetargu" stanowiqcych zalqcznik Nr 1 do zarzqdzenia 
Nr 9410/V11/18 Prezydenta Miasta lodzi z dnia 25 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogloszenia 
i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedai nieruchomosci poloionej 
w lodzi przy szlaku kolejowym lcidi-Koluszki oraz powolania Komisji Przetargowej . 

1.5 
Informacje dotyczqce obslugi komunikacyjnej nieruchomosci podlegajqcej sprzedaiy zawarte 
Sq § 2 ust. 5 "Warunkciw przetargu " stanowiqcych zalqcznik Nr 1 do zarzqdzenia Nr 
9410jVll/18 Prezydenta Miasta lodzi z dnia 25 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogloszenia i 
przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedai nieruchomosci poloionej 

w lodzi przy sz laku kolejowym lcidi-Koluszki oraz powolania Komisji Przetargowej . 
W zalqczeniu przekazujemy posiadane opinie Zarzqdu Drcig i Transportu oraz Za rzqdu 
Inwestycji Miejskich dotyczqce obslugi komunikacyjnej ww. nieruchomosci. 

1.6 
Dost~p do dokumentciw b~dzie zapewniony poprzez udzielenie odpowiednich pelnomocnictw 
do .jJrZeglqdania ksi~gi wieczystej i dokumentciw kSiqg wieczystych prowadzonych dla 
nieruchomosci. • 
Urz~d Mlasta todzl 
Oepartament 
Gospodarowan Ja Maj"tklem 

• 
www.uml.lodz.pl 

•• I U ,. Wydzial Zbywania I Nabywanla 
Nleruchomotci 

u1. Plotrkowska 104 
90·926 t6dz 

tel. : +48 42 638 47 66 
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Nie ma zawartych przez Miasto t6di um6w przedwst~pnych i innych um6w zobowiqzujqcych 
dotyczqcych nabycia lub zbycia nieruchomosci. 

1.8 
Miasto t6di nie posiada wiedzy odnosnie ustanowienia na Nieruchomosci praw os6b trzecich 
nieujawnionych w ksi~dze wieczystej prowadzonej dla nieruchomosci podlegajqcej sprzedaiy. 

1.9 
W zwiqzku z ustawq z dnia 9 paidziernika 2015 r. 0 rewitalizacji oraz uchwatq Nr XXV/589/16 
Rady Miejskiej w todzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta todzi, Miasto t6di posiada prawo pierwokupu 
w stosunku do przedmiotowej nieruchomosci. 
Poza ww. pierwokupem Miasto t6di nie posiada wiedzy odnosnie praw obciqiajqcych 
zbywanq nieruchomosc z mocy prawa . 

1.10 
Brak prawa pierwokupu i odkupu na nieruchomosci na rzecz os6b trzecich . 

1.11 
Obecnie brak jest obowiqzujqcych um6w, innych dokument6w lub akt6w zawartych 
z wtascicielami/uiytkownikami sqsiednich nieruchomosci lub z innymi osobami trzecimi, 
dotyczqcych wsp6tkorzystania z nieruchomosci lub sqsiednich nieruchomosci, odpowiednio, 
przez wta scicieli/wsp6twtascicieli Nieruchomosci oraz wtascicieli / uiytkownik6w sqsiednich 
nieruchomosci. 

1.12 
Dziatka nr 367 w obr~bie 5-2 zostata wydzielona na podstawie decyzji nr 91.2016 z dnia 
25 kwietnia 2016 r. (znak: ZDG.G .41203 .6.2016.2) - kopia w zatqczeniu. 
Dla nieruchomosci nie wydano iadnej decyzji 0 wytqczeniu grunt6w z produkcji rolnej. 
Nieruchomosc nie wymaga takiego wytqczenia, gdyi nie jest dziatkq rolnq. 
Miasto t6di nie posiada wiedzy 0 decyzjach wywtaszczeniowych dotyczqcych nieruchomosci 
podlegajqcej sprzedaiy. 
W zalqczeniu przekazujemy kopi~ ostatecznej decyzji Krajowej Komisji Uwta szczeniowej 
z dnia 15.11.2013 r. nr KKU-132/13 . 

1.13 
Nie tOCZq si~ post~powania w sprawie zwrotu albo wywtaszczenia nieruchomosci, 
w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami oraz brak jest 
informacji 0 zgtoszeniu roszczeri reprywatyzacyjnych przed innymi organami. Odnosnie 
przedmiotowej Nieruchomosci, do dnia dzisiejszego nie zostaty zgtoszone iadne wnioski 
o charakterze restytucyjnym . 

1.14 
Wyb6r obecnego organu uprawnionego 
zaswiadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej 

• 
Urz"d Miasta lodzl 
Oepartament 
Gospodarowania Maj"tkiem 
Wydzial Zbywania i Nabywania 
Nleruchomoscl 

• 
ul. Plotrkowska 104 
90-926 l 6df 

do reprezentacji Wtasciciela 
z dnia 24 paidziernika 2018 r. 

• 
www.uml.lodz.pl 

potwierdza 
o wyborze 

tel.: +48 42 638 47 66 
fax .: .48 42 638 54 20 e-maIl: znn@uml .lodz .pl 
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Prezydenta Miasta todzi (kopia w zalqczeniu). Prezydent Miasta todzi zlozyl slubowanie 
w dniu 211istopada 2018 r. w trakcie posiedzenia Rady Miejskiej w todzi. 

2. PLANOWANIE J ZAGOSOOAROWANIE PRZESTRZENNE 

2.1 

Wnioskodawca moze zglosic si~ 0 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla nieruchomosci do Wydzialu Urbanistyki i Architektury w Departamencie 

Architektury i Rozwoju Urz~du Miasta todzi. 

2.2 

Ola nieruchomosci od 2004 r. nie wydano decyzji 0 warunkach zabudowy oraz 0 lokalizacji 

celu publicznego. Nie tOCZq si~ r6wniez w chwili obecnej post~powania w tych sprawach . 

2.4 

Nie dysponujemy inwentaryzacjq zieleni dla tego terenu. W ostatnich latach Wydzial Ochrony 

Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni nie prowadzil 
post~powan, nie wydawal decyzji oraz nie posiada w zasobie archiwalnym informacji 

w zakresie opisanym w niniejszym punkcie. Zgodnie z opiniq Zarzqdu Zieleni Miejskiej w todzi 

na terenie nieruchomosci nie wyst~puje zadna roslinnosc. 

, 
4. OCHRONA SROOOWISKA 

4.1 

Miasto t6di informuje, ii brak jest decyzji (oraz zgloszen) dotyczqcych ochrony srodowiska, 
w szczeg61nosci dotyczqcych emisji do powietrza, gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, 

emisji halasu . 

4.2 

Miasto t6di nie posiada wiedzy w zakresie naruszen przepis6w dotyczqcych ochrony 

srodowiska . W tym zakresie nie byly takie wydawane decyzje lub pozwolenia. Odnosnie 

informacji dotyczqcych ewentualnych oplat podwyiszonych / administracyjnych kar 

pieni~inych naleinych / naliczonych w zwiqzku z ewentualnym korzystaniem z ww. 
nieruchomosci w spos6b sprzeczny z przepisami dotyczqcymi ochrony srodowiska lub 

wydanymi w tym zakresie decyzjami/pozwoleniami kompetentny jest Urzqd Marszalkowski 

Wojew6dztwa t6dzkiego oraz WOjew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w todzi. 

4.3 
Miasto t6di nie posiada informacji w zakresie listy h6del emisji do srodowiska. 

4.4 

Miasto t6di nie posiada wiedzy zakresie um6w/porozumien/ug6d dotyczqcych ochrony 

srodowiska, a odnosnie ujawnienia umow, dotyczqcych doprowadzenia i odprowadzenia 

mediow niezb~dne jest wykazanie interesu prawn ego dla uzyskania tych danych . 

4.6 

• 
Urz"d Miasta todzl 
Departament 
Gospodarowanla Maj"tklem 
Wydzlal Zbywania I Nabywanla 
Nieruchomoscl 

• 

ul. Plotrkowska 104 
90-926 t6dt 

tel .: +48 42 638 47 66 
fax .: +48 42638 54 20 

• 

• 
www.umUodz.pl 
e-mai l: znn@uml.lodz.pl 
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Miasto t6di nie posiada dokumentacji w zakresie badan zanieczyszczenia gleby i ziemi. 

Opr6cz Urz~du Miasta todzi wlasciwq jednostkq do udzielenia odpowiedzi jest r6wniez 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w todzi. 

4.7 
Na przedmiotowej nieruchomosci brak jest budynk6w, a zatem Miasto t6di nie posiada 
wiedzy 0 obecnosci azbestu w budynkach polozonych na tej nieruchomosci. 

4.8 
Odpowiednim organem do przekazania protokol6w kontroli Wojew6dzki Inspektorat Ochrony 

Srodowiska w todzi jest ten organ. 

4.9 
Miasto t6di nie posiada dokumentacji dotyczqcej aUdyt6w i przeglqd6w ekologicznych na tej 

nieruchomosci. 

4.10 
Na nieruchomosci nie wyst~pujq formy ochrony przyrody oraz zwiqzane z nimi strefy 
ochronne. 

4.11 
Miasto t6di nie ma wiedzy w zakresie wykorzystywania/znajdowania si~ na nieruchomosci 

substancji niebezpiecznych (w tym radioaktywnych) oraz substancji obj~tych regulacjami 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. 0 substancjach zubozajqcych warstw~ ozonowq 

oraz 0 niekt6rych fluorowanych gazach cieplarnianych . 

4.12 

Nie Sq prowadzone post~powania sqdowe lub post~powania administracyjne w sprawach z 
zakresu ochrony srodowiska dotyczqce nieruchomosci . 

S. UMOWY DOTYCZI\CE NIERUCHOMOSCI 

S.2 
Do ujawnienia um6w, dotyczqcych doprowadzenia i odprowadzenia medi6w niezb~dne jest 

wykazanie interesu prawnego dla uzyskania tych danych . 

7. PODATKIIINNE OPtATY 

7.1 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i oplatach 
lokalnych zwalnia si~ od podatku od nieruchomosci grunty i budynki lub ich cz~sci, stanowiqce 

wlasnosc gminy, z wyjqtkiem zaj~tych na dzialalnosc gospodarczq lub b~dqcych w posiadaniu 

innych niz gmina jednostek sektora finans6w publicznych oraz pozostalych podmiot6wy ! 

• 
Urzifd Miasta lodzl 
Oepartament 
Gospodarowania Majiftklem 
Wydzla/ Zbywania I Nabywania 
Nieruchomosci 

• 

ul . Piotrkowska 104 
90-926 l6dt 

tel. : +48 42 638 41 66 
fax .: +48 426385420 

• 
www.uml .lodz.pl 
e·mail: znn@uml .lo z pi 
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PREZYDENT MIASTA LODZI 
LODZKI OSRODEK GEODEZJI 

ZDG.G.41203.6.20 16.2 

DECYZJA Nr 91.2016 

L6dz, dnia 25-04-2016 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post~powania 
administracyjnego (tekst jedn. Oz. U. z 2016r., poz. 23), art. 93 ust. 1, ust. 2, art. 96 ust. 1, 
ust. 4, art. 97 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami 
(tekstjedn. Oz. U. z 2015 r. , poz. 1774 ze zm.) 

w oparciu 0 przedlozonll mapry z projektem podzialu nieruchomosci polozonej w Lodzi, 
szlak L6M - Koluszki 

zatwierdzam z urz~du 

podzial nieruchomosci stanowillcej wlasnosc Gminy Miasto L6dz, uregulowanej w ksi~dze 
wieczystej cz. KW LDIMl00268262/4, jako dzialki ewidencyjne 0 nr 283/31 , 283/32, 283/33 
w obr~bie S-2, na nastypujllce dzialki: 

364,365,366,367 

zgodnie z mapll zaewidencjonowanll w L6dzkim Osrodku Geodezji w dniu 25 kwietnia 
2016 r. za numerem identyfikatora ewidencyjnego P.106105 9.2016.188, kt6ra stanowi 
za1llcznik do niniejszej decyzji. 

Uzasadnienie 
W dniu 1 kwietnia 2016 roku wszcz~to z urz<rdu post<rpowanie w sprawie podzialu 

nieruchomosci polozonej w Lodzi, zlozonej z dzialek ewidencyjnych 0 nr 283/31, 283/32, 
283/43 w obr~bie S-2, zgodnie z za1llczonym wst~pnym projektem podzialu nieruchomosci. 

Nieruchomosc ta stanowi wlasnosc Gminy L6dz i nie zostala oddana w uzytkowanie 
wieczyste. Jest to niezb~dny warunek do wszcz~cia post~powania w sprawie podzialu 
z urzrydu w trybie art. 97 ust. 3 pkt 2 ustawy 0 gospodarce nieruchomosciarni. 

Ozielona nieruchomosc znajduje si<r na terenie, dla kt6rego obowillzuje miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego dla cz~sci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie 
ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej , Juliana Tuwima 
i Henryka Sienkiewicza, zatwierdzony uchwalll Nr IIII41114 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
29 grudnia 2014 r. 

Zgodnie z art. 93. Ust. 1, ust. 2 ustawy 0 gospodarce nieruchomosciami podzialu 
nieruchomosci moma dokonac, jezeli jest on zgodny z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnosc z ustaleniami planu w mysl ust. 1 dotyczy 
zar6wno przeznaczenia terenu, jak i mozliwosci zagospodarowania wydzielonych dzialek 
gruntu. 

Granice projektowanych dzialek gruntu przebiegajll zgodnie z przebiegiem granic 
jednostek planu miejscowego - wzdluz linii rozgraniczajllcych tereny 0 r6znym 
przeznaczeniu, tj. wzdluz jednostek urbanistycznych oznaczonych symbolami: 4KDY, 
10.S.U, 10.6.PP, 10.7.MW/u. 

Dlajednostki 10.7.MW/u plan ustala przeznaczeni podstawowe: 
1. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z zagospodarowaniem, 

obiektami i urzlldzeniarni budowlanyrni niezb~dnymi do uZytkowania tej 
zabudowy i tworzllcymi z nill ca!osc funkcjonalnll, 

2. Tereny zabudowy uslugowej wraz z zagospodarowaniem, obiektami 
i urz~dzeniamj budowlanymi, niezb<rdnymi do uZytkowania tej zabudowy 
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tworZ<lcymi z ni~ calosc funkcjonaln,!, z wyl,!czeniern ustug handlu 
o powierzchni sprzedai:y powyzej 2000 rn2

, uslug ucil:!Zliwych, szpital i 
i dornow opieki zdrowotnej, spolecznej i socjalnej oraz staeji paJiw, 
warsztatow samoehodowyeh i stacj i obslugi pojazdow. 

3. W zakresie podzia16w plan ustala minirnaln,! powierzchni~ nowo wydzielanych 
dzialek budowlanych min. 1000 m2

, szerokosc frontu dzialki min. 20 m: 
parametr ten nie dotyezy dzialek wydzielonych pod nowe drogi alba pod 
poszerzenie drog istniej,!cych oraz dzialek pod urz,!dzenia infrastruktury 
technicznej. 

Dlajednostki lO.6.PP plan ustala przeznaczenie podstawowe: 
1. Tereny przestrzeni publicznej placow pUblicznyeh 'wraz 

z zagospodarowaniem, obiektami i urZlldzeniami budowlanymi, niezb~dnymi 
do uzytkowania tej zabudowy i tworz,!cymi z nj~ calosc funkejonaln<t. 

2. Parking kubaturowy podziemny stanowi<tcy CZItSC parkingu zbiorczego 
wyznaczonego na rysunku planu oraz drogi podziernne zwiltZane z jego 
obslug~. 

3. W zakresie podzialow plan ustala minirnaln<t powierzchniy nowo wydzielanych 
dzialek budowlanych min. 4500 m2

, szerokos~ frontu dzialki min. 4 rn; 
parametr ten nie dotyczy dzialek wydzielonych pod nowe drogi albo pod 
poszerzenie drog istniejllcych oraz dzialek pod urzlldzenia infrastruktury 
technicznej . 

Dlajednostki to.S.U plan ustala przeznaczeni podstawowe: 
1. Tereny zabudowy uslugowej wraz z zagospodarowaniem, obiektami 

i urzlldzeniarni budowlanymi. niezb~dnymi do liZytkowania tej zabudowy 
i tworz~cymi z ni~ calosc funk:cj onaln~. z wy1'lczeniem uslug handlu 
o powierzchni sprzedazy powytej 2000 m2

• uslug uci¥liwych, szpitali 
i dornow opieki zdrowotnej, spolecznej i socjalnej oraz stacji paliw. 
warsztatow sarnochodowych i stacji obslugi pojazdow. 

2. Parking kubaturowy podziemny stanowi'lcy cz~sc parkingu zbiorczego 
wyznaczonego na rysunku planu oraz drogi podziemne zwillzane z jego 
obslug'!. 

3. W zakresie podzia16w plan ustala minirnaln,! powierzchniy nowo wydzielanych 
dzialek budowlanych min. 560 m2

, szerokosc frontu dzialki min. 20 m; 
parametr ten nie dotyczy dzialek wydzielonych pod nowe drogi alba pod 
poszerzenie drog istniej~cyeh oraz dzialek pod urz,!dzenia infrastruktury 
teehnieznej. 

Dlajednostki 4KDY plan ustalajako przeznaczenie podSTawowe: 
1. Tereny ei'lgow pieszo - jezdnych. zerokos ' w liniach rozgraniezaj llcych 

10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 
W wyniku podzialu wydzielone zostan'! dzialki 0 nr: 

- 364 w jednostee urbani tycznej 4KDY. wlllczona do cillgu pie zo-jezdnego 
wyznaczonego przez plan. 

- 365 w jednostce lIIbanistycznej to.S.U, ktorej obsruga komunikacyjna b~dzie 
siy odbywac z istniej'lcej drogi pubJicznej - ul. Ptk. Jana Ki liilski ego, 
poprzez ci~gi pieszo - jezdne .. lKDY i 7KDY. 

- 366 w jednostce mbanistycznej lO.6.PP, ktorej obsluga kornunikacyjna bydzie 
si~ odbywac z i stniej~eej drogi publicznej - ul. Plk. lana Kiliilskiego. 
poprzez ci~gi pieszo - jezdne 4KDY i 7KDY. 

367 w jednostce urbanistycznej to.7.MWfU, ktorej ob Juga komunikac)jna 
bcrdzie sicr odbywac z istniej~cej drogi pUblicznej - ul. Plk. Jana Kiliilskiego, 
poprzez ciqgi pieszo - jezdne 4KDY i 7KDY. 

Uwzglydniajqc powyzsze ustalenia, Prezydent Miasta l odzi postanowieniem 
Nr DAR-UA-XI.65.2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r. , zaopiniowal podzial nieruchomosci jako 
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• zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla cz€(sci obszaru miasta 
Lodzi polozonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama Lindleya, 
Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza, zatwierdzonym uchwal'l Nr III/41/14 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 29 grudnia 2014 r. 

Niniejsza decyzja dotyczy jedynie podzialu i nie przes'ldza 0 sposobie 
zagospodarowania wydzielonych dzialek gruntu. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 20ISr., poz.l99), 
przeznaczenie terenu oraz okreslenie sposob6w zagospodarowania i warunk6w zabudowy 
nast€(puje w planie miejscowym, a w przypadku braku planu w drodze decyzji 0 warunkach 
zabudowy. 

Dla przedmiotowego terenu zostala wykonana mapa zaewidencjonowana w L6dzkim 
Osrodku Geodezji w dniu 25 kwietnia 2016 r. za numerem identyfikatora ewidencyjnego 
P.I06105 9.2016.188, kt6ra stano wi zal'lcznik do niniejszej decyzji. 

W oparciu 0 przedlozone dokumenty i map€( wydano niniejsz~ decyzjy Prezydenta 
Miasta Lodzi, zatwierdzaj~c~ podzial opisanej na wst€(pie nieruchomosci. 

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy 0 gospodarce nieruchomosciami, decyzja ta stanowi 
podstaw€( dokonania wpis6w w ksiydze wieczystej oraz katastrze nieruchomosci. 

Pouczenie 
Od niniejszej decyzji sruzy stronie odwolanie do Samorz~dowego Kolegium 

Odwolawczego w Lodzi, ul. Piotrkowska 86, za posrednictwem, dzialaj~cego z upowaznienia 
Prezydenta Miasta Lodzi, Dyrektora L6dzkiego Osrodka Geodezji, w terminie 14 dni od dnia 
doryczenia. 

2016 -05- 1 0 

Otrzymuje: 
1. Wydzial Zbywania i Nabywania Nieruchomosci Departamentu Gospodarowania 

Maj~tkiem Urz€(du Miasta Lodzi. 90-926 L6dz, ul. Piotrkowska 104. 
sprawa: DGM-ZNN-V.6840.347.2016 

2. ala. . 
Do wiadomosci: 

1. Dzial Zasobu i Obslugi Prac Geodezyjnych L6dzkiego Osrodka Geodezji 

Strona 3 z 3 

L6dzki Osrodek Geodezij uL TrauQ:utta 21 /23.90-113 L6di 



L6dz, dnia 24 pazdziemika 2018 r. 

ZASWIADCZENIE 

Na podstawie art. 490 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy 

(Oz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Lodzi stwierdza, 

ze w wyborach, kt6re od byly siy dnia 21 paidziemika 2018 r. 

Pani 
ZDANOWSKA Hanna ELZbieta 

wybrana zostala 

PREZYDENTEM MIAST A LODZI 

Przewodnicz~cy 

Miejskiej Komisji Wyborczej 
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ZDIT I:.ODZ 
ZARZAD DRaG I TRANSPORTU 

ZDiT -UM.40128.162.2018 

,A~21Lr .-

Urz~d Miasta lodzi 

1111111111111111111111111111111 
RP~/11401ZIZ018 P 
0.t.:2018-03-05 

t6dz, dn. 03.03.2018 r. 

Wydziaf Zbywania i Nabywania Nieruchomosci 
ul. Piotrkowska 104 
90-926 t6dz 

W odpowiedzi na pismo DM-ZNN-VI.6840.283.2017 Zarzqd Dr6g i Transportu informuje, 

iz do dzia.ki nr 367 w obr. S - 2 uchwalony jest MPZP, w kt6rym przedmiotowa nieruchomosc 

oznaczona jest jako tereny us.ugowe oraz tereny plac6w publicznych. 

Ww. nieruchomosc gruntowa nie stanowi pasa drogowego drogi publicznej, jak i nie jest 

po.ozona pod drogq wewn~trznq (uzytek faktyczny: 8p). 

Obs.uga komunikacyjna rzeczonej dzia.ki powinna odbywac si~ zgodnie 

z obowiqzujqcym MPZP od strony ul. Targowej poprzez dzia.k~ 283/40 (uzytek faktyczny: Tp

nklas) po wybudowaniu infrastruktury drogowej przez w.adajqcego, czyli Wydzia. Gospodarki 

Komunalnej UMt. (kluczowa w sprawie jest opinia ZIM). 

Obszar podlega w.adztwu sprawowanemu przez Wydzia. Gospodarki Komunalnej UMt. 

Wobec powyzszego ZDiT nie powinien si~ wypowiadac w kwestii ewentualnego zbycia 

przedmiotowej nieruchomosci. 

Spraw~ prowadzi 
Robert Gajdzis 
SUnspektor Wydziatu Zarzctdzania Mieniem 
tet. (42) 638·49·69 

. 

~2 
•• 1.,. 

ul. Piotrkowsko 173 
90-447l6dz 

ZARZ~D DR6G I TRANSPORTU w tODZI 
+4842638 4959 NIP 725-18-59-255 
+4842 638 49 58 REGON 473170052 

www.zdil.uml.lodz.pl 
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ZDiT -UD.40128.348.2018 t6dz, dn. 21.11.201 r. 

UrzC\d Miasta t.odzi 
Wydzial Zbywania i Nabywania Nieruchnw""Ctt' 
Oddzial Zbywania Nieruchomosci Gos 
ul. Piotrkowska 104 
90-926 t6dz 

W odpowiedzi na pismo DM-ZNN-V.6840.283.2017 Zarzqd Dr6g i Transportu 

odpowiedzi na pytania: 

Odp. 1.5 zgodnie z warunkami przetargu 

opiniq i Transportu 

istniejqcym obsfuga komunikacyjna powinna odbywa6 si~ od strony ulicy Targowej 

ustanowionq sfuzebnosc gruntowq, polegajqcq na prawie nieograniczonego 

i przechodu przez stanowiqcq wfasnos6 Miasta todzi dziafk~ nr 283/40 w ob 

uregulowanq w ksi~dze wieczystej nr LD1 M/00268262/4". 

Odp. 1.11 - Zarzqd Dr6g i Transportu nie posiada wiedzy. 

sprawie posiada t6dzki Osrodek Geodezji 

Odp. 3.3 - informacje powinien przekazac 

ZDiT nie jest powofany do prowadzenia spraw zwiqzanych ze zgtoszeniami zamiaru n~rnAl"'n 

rob6t budowlanych na dziatkach niedrogowych, nie posiada r6wniez informacji 

wnoszone sprzeciwy ze strony wtasciwych organ6w administracji publicznej. ZDiT nie 

takiego sprzeciwu. 

Odp. 3.4 - Zarzqd Dr6g i Transportu nie posiada wiedzy. Informacje przedm 

sprawie posiada Zarzqd Inwestycji Miejskiej. 

Odp. 3.6 - z nieruchomosciq sqsiaduje tylko jedna dziatka we wtadaniu ZDiT 

283/48 w obr~bie 5-2) i w ciqgu ostatnich 3 miesi~cy ZDiT nie udzielat prawa do dysponn\jl/~n 

tq nieruchomosciq na cele budowlane. 

Odp. 8 - Zarzqd Dr6g i Transportu nie posiada wiedzy. Informacje przedmiotowej 

posiada Zarzqd Inwestycji Miejskiej. 

Spraw~ prowadzi: 
Wydzial Ewidencji Dr6g 
tel. (42) 63,,8-49-69 

)2 ., "o .. ~'o 173 
90·447 t6dz 

ZARZt\D DROG IilS ORTU 
ZAST CA D. YRE' rORA 

d' Utf7f. ail 

Malgu tlUl is''/a-Grzesik 
ZARZ4D DROG I TRANSPORTU w tODZI 

I +48426384959 
',. +48 42 638 49 58 

NIP 725- 18·59·255 
REGON 473170052 

www.zdit.uml.lodz.pl 
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Urzctd Miasta lodzi 
Wydzial Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci 
Oddzial Zbywania Nieruchomosci 
Gospodarczych 
ul. Piotrkowska 104 
90-936 L6di 

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.02.2018 r. sygnatura akt: DM-ZNN-V.6840. 

283.2017 w sprawie mozliwosci zbycia nieruchomosci polozonej w Lodzi przy ul. Szlak 

L6dz-Koluszki bez numeru, oznaczonej jako dzialka nr 367 w obntbie S-2 oraz w nawi~zaniu 

do otrzymanych wg. wlasciwosci pism Waszego Wydzialu w tym przedmiocie sprawy, 

adresowanych do Wydzialu Gospodarki Komunalnej UML, Zarz~du Dr6g i Transportu 

z dnia 14 i 19.02.2018 r. sygn. akt. jw. - Zarz~d Inwestycji Miejskich w Lodzi 

informuje, co nast((puje: 

Tutejszy Zarz~d w ramach zrealizowanej inwestycji pn. Przebudowa infrastruktury 

na obszarze Nowe Centrum Lodzi, poni6sl naklady ze srodk6w wlasnych Miasta na 

budowy kladki pieszo-jezdnej, odwodnienia, latami oraz budowy ci~gu pieszo-jezdnego 

ul. Kieslowskiego. Aktualnie ZIM jest na etapie rozliczania inwestycji w zakresie calej 

infrastruktury wybudowanej w ramach budowy dworca kolejowego L6dz-Fabryczna 

przekazania nowych srodk6w trwalych do Zarz~du Dr6g i Transportu. 

Budowa ww. infrastruktury zrealizowana zostala poza umow~ projektem 

wsp61finansowanym ze srodk6w Unii Europejskiej. Naklady z tego tytulu pomeSlOne 

zostaly w ramach budzetu Miasta Lodzi i stanowi~ kwot(( 418469,78 z1. netto. 

ZIM nie widzi przeszk6d w obj((ciu kladki pieszo - jezdnej procedur~ sprzedaZy 

dzialki nr 367 w obr((bie S-2 i jej przebudowy b~dz rozbi6rki przez nabywc(( tej 

nieruchomosci. 

Obecnie obsluga komunikacyjna odbywa si(( od strony ul. Targowej a nast((pnie przez 

dzialk(( nr 283/40 w obr((bie S-2, stanowi~c~ wlasnosc Miasta. 

ul. Piotrkowsko 175 
90-447 t6di 

ZARZ~D INWESTYCJI MIEJSKICH 
+48 42 272 62 80 

, +48 42 272 62 77 
NIP 725-21 -32-934 
REGON 364429563 

www.uml.lodz.p/jzim 
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Natomiast ostatecznq decyzjq 0 charakterze obslugi komunikacji pleszeJ, wlmen 

zajqc sit( Zarzqd Drog i Transportu, Biuro Architekta Miasta i Biuro Inzyniera Miasta 

w kontekscie wytycznych architektonicznych do przetargu sprzedazy dla przyszlego 

nabywcy, np. koniecznosc wkomponowania istniejqcej kladki w brylt( budynku. 

ZIM aktualnie oglosil przetarg w systemie zaprojektuj i wybuduj dla budowy drogi 

podziemnej w ciqgu 7KDY wraz z budowq rynku NCL i parkingu podziemnego. Realizacja 

inwestycji planowana jest w latach 2018 - 2022. 

Na poziomie ,,0" ciqgu pieszo-jezdnego ww drogi podziemnej, w rarnach inwestycji 

Miasta, zapewniona zostanie mozliwosc wyznaczenia drogi p.poz. do dzialki nr 367 oraz 

docelowych wjazdow dla dostaw i obslugi. 

W zakresie ww. inwestycji planowana jest budowa zjazdu z drogi podziemnej 

7KDY na dzialkt( nr 367 w obrt(bie S-2. 

Na tej dzialce zlokalizowany jest swiadowod gestora - firmy Polkomtel, ktory 

przewidziany jest do przebudowy i ulozenia w docelowym pasie drogi 7KDY 

w ramach inwestycji ZIM. 

Na etapie realizacji drogi podziemnej rynku NCL ograniczony zostanie dostyp 

do dzialki nr 367 w obrt(bie S-2. 

Dodatkowo z uwagi na uwarunkowanie terenu w tym obszarze, przedmiotowa 

dzialka jest jedynq mozliwq do wykorzystania pod zaplecze budowy. 

W swietle powyzszego, zasadne jest zapewnienie dla potrzeb inwestycji Miasta 

terenu przedmiotowej dzialki, w okresie realizacji inwestycji. 

Do wiadomosci: 

- UML Wydzial Gospodarki Komunalnej. 

- Zarz~d Drog i Transportu. 



Nr KKU - 132/13 

DECYZJ A 
z dnia 15 listopada 2013 roku 

wa Komisja Uwlaszczeniowa w sktadzie 

f. 
- . .. . ~.: 

.- / \ ' .: . : i f. " A -) 
;; r.. ~j :~~ ~ "" !. f(~;' ~.' :. 

27-11 - 20 13 

Przewodniczqcy: Antoni Cyran 

Cztonkowie: Anna Wielgus 
~ ' . ;1 (' / f I ; k . ". 

Bogumit Piechura 

Na podstawie art. 18 ust. 2 oraz 5 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 maJa 
1990 roku. Przepisy wprowadzajqce ustaw~ 0 samorzqdzie 
terytorialnym i ustaw~ 0 pracownikach samorzqdowych (Oz. U. Nr 32 
poz. 191 , Nr 43 poz. 43 , Nr 92 poz. 541 ,z 1991 r. Nr 34 poz. 151 , z 
1992 r. Nr 6 poz. 20 i z 1993 r. Nr 40 poz. 180 ) i ,art 138 § 1 pkt 2 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post~powania 
administracyjnego (Oz. U. z 1980 r. Nr 9 poz. 26 i Nr. 27 paz. 111 , 
z 1982 r. Nr 7 poz. 55 i Nr 45 poz. 289 , z 1983 r. Nr 41 poz. 185 , 
z 1984 r. Nr 34 poz. 183 ,z 1986 r. Nr 47 poz. 228, z 1987 r. Nr 21 
poz. 123 i Nr 33 poz. 186, z 1989 r. Nr 20 poz. 1 07 ora~ z 1990 r. 
Nr 34 poz. 2(1'1, z 1991 r. Nr 100 poz. 442 i Nr119 paz. 513) 

po rozpatrzeniu 

adwolar~ia Prezydenta Miasta todzi oc! decyzji Wojewody t6dzkiega z dn 2 

24 czerwca 2013 roku Nr GN-IV.GN.V.7723/t/9054/2007/AW 
odmawiajqcej stwierdzenia nabycia, z mocy prawa, z dniem 27 maja 199(J 
roku przez Gmin~ Miasto t6dz. wtasnosci nieruchomosci potozonej w 
todzi, oznaczonej w ewidencji grunt6w jako dziatka Nr 283/19 0 pow. 
119872 m2 lobecnie dziatki: nr 283/200 pow.75703 m2 i nr 283/21 0 

pow.44169 m2/, w obr~bie S-02, uregulowanej w ksi~dze wieczystej KW 
L01 M/00216852/8, 

postanawia 
l.uchyl it zaskarzonq decyzjy w cafosci, 
2. stwierdzic nabycie, z mocy prawa, przez Gminy Miasto L6di wlasnosci 
nieruchomosci pOfozonej w Lodzi, oznaczonej w ewidencji grunt6w jako dziaikZl 
Nr 283119 0 pow.119872 m2, lobecnie dzialki: nr 283120 0 pow.75703 m2 i m 
283121 0 pow.44169 1112/, w obrybie S-02, uregulowanej w ksiydze wieczystej " V 
LDIMl00216852/8. 
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Uzasadnienie 

Wojewoda todzki decyzjq z dnia 24 czerwca 2013 roku Nr GI\J-IV.GN.V. 

7723/t/9054/2007 / AW odm6wif stwierdzenia nabycia, z mocy prawa, przez Gmin~ Miasto 

t6di wfasnosci nieruchomosci opisanej w sentencji decyzji. 

W uzasadnieniu decyzji Wojewoda stwierdzit, ii pomimo nieposiadania przez PKP SA 

decyzji 0 ustanowieniu zarzqdu przedmiotowq nieruchomosciq Przedsi~biorstwo to z mocy 
przepis6w 0 jego ustanowieniu funkcjonowafo w oparciu 0 majqtek wydzielony z majqtku 

Panstwa i przyznane mu zostafy uprawnienia zarzqdcze. Wojewoda podkreslif takie, ii 
nieruchomosc byfa zwiqzana z funkcjonowaniem kolei, co prowadzi do wniosku, ii 

pozostawafa w jej zarzqdzie. Wojewoda powofaf si~ na wyrok Naczelnego Sqdu 

Administracyjnego z dnia 8 listopada 2011 roku I OSK 1956/10, a takie powotat si~ na 

przestanki okreslone wart. 11 ust 1 ustawy IIkomunalizacyjnej". 

Odwotanie od decyzji Wojewody ztoiyt Prezydent Miasta todzi. Skariqcy domaga si~ 

stwierdzenia nabycia wtasnosci przez miasto t6di. 

W uzasadnieniu odwotania Skariqcy zakwestionowaf uznanie przez Wojewod~ 

wykonywania przez PKP na przedmiotowej nieruchomosci zadan naleiqcych do wtasciwosci 

organ6w administracji rzqdowej oraz stwierdzit, ii PKP nie posiada tytutu prawnego do 

nieruchomosci eliminujqcego komunalizacj~ z mocy prawa. 

Wojewoda ustosunkowujqc si~ do tresci odwotania podtrzymat stanowisko zaj~te w 

zaskarionej decyzji. Skariqcy po wniesieniu odwotania odr~bnym wnioskiem wni6st 0 

z.awieszenie post~powania odwotawczego do czasu lIudzielenia ostatecznego, w 
'. administracyjnym toku instancji, pozwolenia na uiytkowanie konczqcego inwestycj~ budowy 

dworca kolejowego t6di-Fabryczna. Krajowa Komisja Uwfaszczeniowa nie uwzgl~nita tego 

wniosku z uwagi na brak zwiqzku mi~dzy wskazana przyczynq zawieszenia, a meritum sprawy 
niniejszej. 

Krajowa Komisja Uwtaszczeniowa zwaiyta, co nast~puje. 

Odwotanie zastuguje na uwzgl~dnienie. Post~powanie uwtaszczeniowe, na ktore 

powotuje si~ Wojewoda jest prowadzone na podstawie art. art. 34 i 34a ustawy z dnia 8 
wrzesnia 2000 roku 0 komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi~biorstwa 

panstwowego PKP, przy czym art. 34 a zostat dodany nowelizacjq z dnia 25 maja 2003 roku. 

Z okolicznosci tej wynika, ie post~powanie to toczy si~ na podstawie przepisow, ktore 
weszty w iycie po dniu 27 maja 1990 roku. Ten stan rzeczy stat si~ powodem dla kt6rego 
Trybunat Konstytucyjny w wyroku z dnia 12 kwietnia 2005 roku stwierdzit, ii art . 34 a nie 

odnosi si~ do komunalizacji z mocy prawa okreslonej wart . 5 ust 1 ustawy 

"komunalizacyjnej".Oecyzje komunalizacyjne wydane na podstawie w/w przepisu majq 
charakter deklaratoryjny, tj. potwierdzajq jedynie nabycie wtasnosci przez wtasciwq gmin~ , 

kt6re nastqpito z dniem 27 maja 1990 roku tj. z dniem wejscia w iycie ustawy 
"komunalizacyjnej" . 
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W tym stanie rzeezy post~powanie uwfaszezeniowe prowadzone w trybie ustawy 0 

komerejalizaeji nie moze eliminowac komunalizaeji z moey prawa, tym bardziej,ze przesfanki 
post~powania uwfaszezeniowego okreslone wart. 34 wskazujq na brak, po stronie PKP, 

tytufu prawn ego do uwfaszezanej nieruehomosci. 

Woje.woda ustalif, iz Przedsi~biorstwu PKP S.A. przysfugiwaf tytuf prawny do 
przedmiotowej nieruehomosci w postaci prawa uzytkowania lub zarzqdu. Stwierdzif, ze tytuf 
ten wynika z wfadania nieruchomosciq oraz z przepisow stanowiqcych podstaw~ 
funkcjonowania Przedsi~biorstwa i w konsekwencji tytuf ten eliminuje komunalizaej~ 
przedmiotowego mienia z mocy prawa. Niezaleinie od tego Wojewoda powo/af si~ na 
zastosowanie w sprawie niniejszej art. 11 ust 1 ustawy "komunalizacyjnej". 

Trzeba podkreslic, ze w cafym okresie wladaniaprzedmiotowq nieruchomoseiq przez 
~" ' .

PKP obowiqzywa/y proeedury nabywania prawa uzytkowania, ezy zarzqdu przez panstwowe 

jednostki organizaeyjne. 

Zgodnie z przepisami rozp. Rady Ministrow z dnia 2 sierpnia 1949 roku w sprawie 

przekazywania nieruchomosci niezb~dnych dla realizaeji narodowych planow gospodarczych, 
kt6re byfo aktem wykonawczym do dekretu z dnia 26 kwietnia 1949 roku 0 nabywaniu i 
przekazywaniu nieruehomosei niezb~dnych dla realizacji narodowych planow gospodarczyeh 
IDz.U. R.P. nr 4 poz. 31 z 1952 r./ prawo zarzqdu i uiytkowania byfo ustanawiane w formie 
protokofu zdawezo-odbiorezego, bqdi w drodze umowy zawartej w odpowiedniej formie 
prawnej, a w razie sporu na podstawie decyzji Przewodniczqcego Panstwowej Komisji 

Planowania Gospodarczego. Poiniej ustanawiane byfo w trybie przepisow ustawy z dnia 14 

lipea 1961 roku 0 gospodarce terenami w miastach i osiedlach IDz.U. z 1961 r. nr 32 poz. 

159/, w drodze deeyzji organu administracji panstwowej stopnia podstawowego, 0 oddaniu 
nieruchomosci w uiytkowanie i nast~pnie w trybie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 
1985 roku 0 gospodarce gruntami i wywfaszczaniu nieruchomosci . Wedfug art.38 ust.2 

ustawy z dnia 29 kwietnia 1985r. 0 gospodarce gruntami i wyw/aszczaniu nieruehomosci 
IDz.U. Nr 22, poz.991 , panstwowe jednostki organizaeyjne uzyskiwa/y grunty panstwowe w 
zarzqd na podstawie decyzji terenowego organu administracji panstwowej albo na 

podstawie zawartej, za zezwoleniem tego organu, umowy 0 przekazaniu nieruchomosci 

mi~dzy panstwowymi jednostkami organizacyjnymi, bqdi umowy 0 nabyciu nieruchomosci. 

Ten stan prawny obowiqzywaf w dniu 27 maja 1990 roku. 

Powracajqc do stanowiska Wojewody, zawartego w zaskarzonej decyzji, IN oeenie 
Krajowej Komisji stanowisko to swiadczy 0 tym, ie Wojewoda nie widzi potrzeby 
legitymowania si~ przez PKP zindywidualizowanym tytu/em prawnorzeezowym do 
przedmiotowej nieruehomosci. A przeciei ta indywidualizacja jest niezb~dna przy ocenie 
tytu/u prawnorzeezowego . Chodzi 0 to, ie tytu/ prawnorzeczowy musi w swej osnowie 
zawierac wszystkie szczeg%we ceehy geodezyjne i ewidencyjne. 

W ocenie Krajowej Komisji Uwfaszczeniowej Przedsi~biorstwu PKP S.A. nie przys/ugiwa/ 
odpowiedni tytu/ prawny do nieruchomosci, oparty na stosownej decyzji ustanawiajqcej 

prawo do nieruchomosci . W tym stanie rzeczy nieruchomosc ta naleia/a, w rozumieniu art. 5 

ust 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku - przepisy wprowadzajqce 1.. ,/ do terenowego organu 
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administracji panstwowej stopnia podstawowego i podlegata komunalizacji z mocy prawa z 
dniem 27 maja 1990 roku, jak trafnie twierdzi Skariqcy. Zgodnie bowiem z tresciq, 
obowiqzujqcego w dniu 27 maja 1990 roku, art. 6 ust 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 roku 
o gospodarce gruntami i wywtaszczaniu nieruchomosci /DZ.U. z 1989 r. Nr 14, poz.74/, 
grunty panstwowe, ktore nie zostaty oddane w zarzqd, uiytkowanie lub uiytkowanie 
wieczyste Sq zarzqdzane przez terenowy organ administracji panstwowej / .. ./ 

Krajowa Komisja Uwtaszczeniowa, dokonujqc analizy w przedmiocie wyjasnienia 

podstawy prawnej, na jakiej oparte by to dysponowanie gruntem przez PKP doszta do 
wniosku, w szczegolnosci na podstawie orzecznictwa Naczelnego Sqdu Administracyjnego, 
ie przepisy konstytuujqce przedsi~biorstwo panstwowe PKP takiego tytutu nie tworzq. 
Naleiy podkreslic takie, ie przepisy traktatow mi~dzynarodowych, a takie rozporzqdzenie 
Prezydenta RP oraz iadne przepisy powojenne 0 Ziemiach adzyskanych, nacjonalizacji, 
militaryzacji, wtqcznie z dekretem 0 majqtkach opuszczonych i poniemieckich, formutujqce z 
natury rzeczy ogolne zasady dotyczqce dysponowania mieniem, nie mogty tworzyc po 
stronie PKP konkretnie sformutowanego, w stosunku do geodezyjnie wyodr~bnionej 
nieruchomosci, ograniczonego prawa rzeczowego w postaci prawa uiytkowania, czy prawa 
zarzqdu. 

A tylko tak sformutowane prawo moie wytqczac komunal izacj~ z mocy prawa. Faktyczne jej 
obj~cie i wtadanie nie tworzy formalnoprawnego zarzqdzania. abowiqzujqca w dniu wejscia 
w iycie ustawy IIkomunalizacyjnej" ustawa z dnia 27 kwietnia 1989 roku 0 przedsi~biorstwie 

panstwowym IIPolskie Koleje Panstwowe" sformutowata jedynie zasad~ wtadania gruntami 
przez PKP. Z ogolnych przepisow tej ustawy /art. 16/ nie wynikaty przeciei uprawnienia do 
konkretnie okreslonych dziatek 0 okreslonych powierzchniach i zapisach ewidencyjnych . 
Takie uszczegotowienie mogto si~ znaleic tylko w odpowiednich decyzjach terenowych 
organow wtadzy panstwowej wydawanych w przedmiocie uiytkowania, czy zarzqdu. W 
ocenie Krajowej Komisji wpisy hipoteczne oraz wpisy ewidencyjne np. wtadajqcy: Dyrekcja 

akr~gowa Kolei Panstwowych oddajq jedynie stan faktyczny, ktory nie jest oparty 0 

podstaw~ prawnq formalnie okreslajqcq prawo PKP do okreslonego gruntu. 
Naczelny Sqd Administracyjny w wyroku z dnia 14 wrzesnia 2006 roku I aSK 1259/05 

zajqt stanowisko, ie Przedsi~biorstwo PKP nie uzyskato przed dniem 27 maja 1990 roku ,. prawa zarzqdu mieniem pozostajqcym tylko w faktycznym wtadaniu tego Przedsi~biorstwa z 
mocy przepisow 0 jego utworzeniu i funkcjonowaniu, ani takie mienie nie podlega 

wytqczeniu z komunalizacji nast~pujqcej z mocy prawa. 

W wyroku z dnia 15 paidziernika 2007 roku, Sygn. akt I aSK 1457/06 Naczelny Sqd 
Administracyjny stwierdzit w uzasadnieniu, ie lIuznaje za chybione zarzuty naruszenia 
przepis6w aktow prawnych, regulujqcych status prawny przedsi~biorstwa PKP oraz akt6w 
ustawowych i wykonawczych, na podstawie kt6rych przeprowadzono nacjonalizacj~ kolei, 
bowiem akty te majqc charakter ogolnych aktow normatywnych nie regulowaty stanu 
prawnego konkretnej nieruchomosci / .. ./, lecz mogty tylko stanowic podstaw~ do 
podejmowania aktow indywidualnych, dotyczqcych poszczegolnych przedsi~biorstw lub 
sktadnikow mienia og6Inonarodowego" . 
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W uzasadnieniu wyroku z dnia 15 paidziernika 2007 roku, Sygn akt , OSK 1456/06 

Naczelny Sqd Administracyjny, powofujqc si~ na uchwaf~ 7 s~dziow Sqdu Najwyiszego 
stwierdza, ie " nie moie tei ujse uwagi okolicznose, ie decyzja 0 oddciniu nieruchomosci w 
zarzqd powinna okreslae jej potoienie, powierzchni~, miee zatqczonq map~ sytuacyjnq oraz 
wskazywae sposob i cel korzystania z niej /tak Sqd Najwyiszy w uchwale 7 s~dzi6w z dnia 23 

wrzesnia 1993 roku "' CZP 81/93, OSNCA z 1994 r. Nr 2, poz.27" /. W uzasadnieniu tym 
Naczelny Sqd Administracyjny podzielajqc stanowisko Sqdu Wojewodzkiego stwierdzit , "ie 
prawnorzeczowy tytuf PKP do przedmiotowej nieruchomosci nie wynika z majqcych 
charakter ogolny aktow normatywnych, dotyczqcych przedsi~biorstwa panstwowego PKP" 

Naczelny Sqd Administracyjny w wyroku z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie Sygn 

akt 0 OSK 1947/06 wyrazit jednoznaczny poglqd, ii" Tytut do zarzqdu nieruchomosciq 
Skarbu Panstwa nie wynika z majqcych ogolny charakter akt6w normatywnych dotyczqcych 
przedsi~biorstwa PKP. Stwierdzie zatem naleiy, ie niewskazanie przez PKP tytutu 
prawnorzeczowego do przedmiotowego gruntu sprawia, ii grunt ten obj~ty jest przestankq 
okreslonq wart. 5 ust 1 pkt 1 ustawy komunalizacyjnej z dnia 10 maja 1990 roku i w 

konsekwencji podlega komunalizacji z mocy prawa." 
/. . ./ "W realiach niniejszej sprawy naleiy przyjqc, skoro PKP w pismie z dnia 28 marca 

2008 roku przyznaty, ie nie miaty tytutu prawnego do gruntu, to ograniczenie dalszego 

post~powania dowodowego przez organy obu instancji naleiy uznae za prawidtowe. 
Ograniczenie to w iadnym razie nie narusza prawa procesowego". 

Szczeg61nie ten ostatni cytat jest niezwykle aktualny na tie sprawy niniejszej. Ot6i 
bowiem wobec braku konkretnego tytutu prawnorzeczowego Krajowa Komisja 
Uwtaszczeniowa ma petnq podstaw~ uznae za uzasadnionq komunalizacj~ przedmiotowej 
nieruchomosci. 

Naczelny Sqd Administracyjny w wyroku z dnia 13 maja 2008 roku , OSK 760/07, 

oddalajqc skarg~ kasacyjnq PKP od wyroku Wojewodzkiego Sqdu Administracyjnego w 

Warszawie z dnia 6 grudnia 2006 roku I S.A./Wa 1495/06 stwierdzit, ii "Przedsi~biorstwo 

/PKP/ nie legitymowato si~ tytutem prawnorzeczowym do przedmiotowej nieruchomosci. 
Nie dysponowato prawem zarzqdu w formie przewidzianej w obowiqzujqcych na dzien 27 

maja 1990 roku przepisach / ... /". Rowniei w wyroku z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie 

I OSK 942/07 Naczelny Sqd Administracyjny ponowit poglqd, ii" Jedynie istniejqcy po stronie 
PKP tytut prawny swiadczyfby, ie przedmiotowa nieruchomose w dniu 27 maja 1990 roku nie 
naleiata do rad narodowych i terenowych organow administracji panstwowej i z tego 

wzgl~du nie podlegataby komunalizacji z mocy prawa. 

W sprawie niniejszej nie ma tei zastosowania trese art. 11 ust 1 ustawy 
I1komunalizacyjnej", poniewai wykonywanie funkcji transportowych nie jest wykonywaniem 
zadan naleiqcych do wtasciwosci organ6w administracji rzqdowej, a zadania z zakresu 
obronnosci mogq wykonywae praktycznie w5zystkie przedsi~biorstwa. /wyrok Naczelnego 
Sqdu Administracyjnego z dnia 14 wrzesnia 2006 roku w sprawie I OSK 1259/05, w kt6rym 

Sqd stwierdzit, ie Przedsi~biorstwo Panstwowe PKP nie uzyskato przed dniem 27 maja 1990 
roku prawa zarzqdu mieniem pozostajqcym tylko w faktycznym wtadaniu tego 
Przedsi~biorstwa, z mocy przepisow 0 jego utworzeniu i funkcjonowaniu, ani takie mienie 
nie podlega wytqczeniu z komunalizacji nast~pujqcej z mocy prawa w oparciu 0 art. 11 ust 1 
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pkt 1 i pkt 2 ustawy IIkomunalizacyjnej" z dnia 10 maja 1990 roku. / W tym 
przedmiocie takie takie stanowisko zajqt Wojew6dzki Sqd Administracyjny w Warszawie w 
uzasadnieniu wyroku z dnia 22 paidziernika 2007 roku I S.A./Wa 1051/07. 

Wojewoda opiera SWq decyzj~ na wyroku Naczelnego Sqdu Administracyjnego z dnia 

8 listopada 2011 roku sygn.akt I OSK 1956/10. 

W ocenie Krajowej Komisji wyrok ten nie moie unicestwiac prawidtowej oceny 
prawnej przedmiotowego zagadnienia, dokonanej w licznych wczesniejszych orzeczeniach 
Wojew6dzkiego Sqdu Administracyjnego w Warszawie oraz Naczelnego Sqdu 
Administracyjnego. Istotq tych orzeczen jest, ii tytut prawny do nieruchomosci musi jq scisle 

okreslac w ramach przewidzianej przez prawo procedury. 

Naleiy podkreslic, ii Naczelny Sqd Administracyjny w kolejnych wyrokach z dnia 
30.09.10r. I OSK 1528/09 i z dnia 22.10.10r. OSK 42/10, a takie z dnia 28 kwietnia 2011 roku 
Sygn.akt I OSK 1003/10 podtrzymat stanowisko prezentowane, w oni6wionym wyiej, 
wczesniejszym ofzeczni'ctwie Naczelnego Sqdu Administracyjnego. 

Podkreslic r6wniei trzeba, ii fakt, ie na nieruchomosci funkcjonuje infrastruktura 
kolejowa sam z siebie nie tworzy innej jakosci w kontekscie art. 5 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 
10 maja 1990 roku. Nie istn,ieje przepis prawa, kt6ry wytqczatby z komunalizacji 

nieruchomosci, na kt6rych znajduje si~ infrastruktura kolejowa. 
My,lne jest takie stanowisko Wojewody w przedmiocie stosowania analogii do 

sytuacji prawnej Tatrzanskiego Parku Narodowego. W tym bowiem przypadku powstanie 
zarzqdu z mocy prawa dotyczy scisle ewidencyjnie i geodezyjnie oznaczonej nieruchomosci 
wfasnie Tatrzanskiego Parku Narodowego w jego scisle okreslonych granicach. 

W tym stanie rzeczy skoro skariqcemu nie przystugiwat odpowiedni tytut prawny do 
nieruchomosci to nieruchomosc ta naleiafa, w rozumieniu art. 5 ust 1 ustawy z dnia 10 maja 

1990 roku - przepisy wprowadzajqce / .. ./ do terenowego organu administracji panstwowej 
stopnia podstawowego i podlegata komunalizacji z mocy prawa z dniem 27 maja 1990 roku . 

Z tych wzgl~d6w Krajowa Komisja Uwfaszczeniowa orzekta, jak w sentencji. 
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Pouczenie 

Oecyzja niniejsza jest ostateczna. Jednakze strona moze od niniejszej 

decyzji wniesc skarg~ w terminie 30 dni od dnia dor~czenia 

rozstrzygni~cia w sprawie do Wojew6dzkiego Sqdu Administracyjnego w 

Warszawie za posrednictwem organu, kt6ry wyda~ decyzj~. 
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