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Łódź, 23 września 2019 r.
GN-III.7581.428.2019

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 26 § 2 i § 3 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, ze zm, dalej: „K.p.a.”), 

wobec spełnienia ustawowych przesłanek wynikających z treści art. 24 § 1 pkt 1 i 4 K.p.a., 

skutkujących wyłączeniem z mocy prawa Prezydenta Miasta Łodzi, wykonującego zadanie 

z zakresu administracji rządowej, od rozpatrzenia sprawy dotyczącej ustalenia odszkodowania 

za działkę nr 479/6 o pow. 0,0031 ha, położoną w Łodzi przy ul. Giewont, w obrębie W-9. 

˗ wyznaczam Starostę Łódzkiego Wschodniego, wykonującego zadanie z zakresu 

administracji rządowej, do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy.

Uzasadnienie

Prezydent Miasta Łodzi, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej 

pismem znak: DM-DM-XVII.6833.84.2019.TM z 30 sierpnia 2019 r. wniósł o podjęcie 

czynności określonych w treści art. 26 § 2 K.p.a. odnośnie postępowania w sprawie ustalenia 

odszkodowania za działkę nr 479/6 o pow. 0,0031 ha położoną w Łodzi przy ul. Giewont, 

w obrębie W-9.

Decyzją Prezydenta Miasta Łodzi Nr DAR-UA-V.6.2018 z 6 sierpnia 2018 r. o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Giewont na odcinku 

od ul. Brzezińskiej do ul. Czecha w Łodzi objęto ww. część nieruchomości i na podstawie 

art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.), 

przeszła ona na własność Miasta Łódź.

Zgodnie z przepisami części V rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 

1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz. U. Nr 103, poz. 652), Łódź jest miastem 

na prawach powiatu. Prezydent Miasta Łodzi wykonuje zatem zadania starosty zgodnie 

z art. 91 i art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 511), w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506).
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W myśl art. 12 ust. 4a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych decyzję ustalającą wysokość odszkodowania 

za nieruchomość, która z mocy prawa stała się własnością jednostki samorządu terytorialnego, 

wydaje organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Zgodnie z treścią art. 24 § 1 pkt 1 i 4 K.p.a. pracownik organu administracji publicznej 

podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie, w której jest stroną albo pozostaje 

z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego 

prawa lub obowiązki albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron.

Zatem Prezydent Miasta Łodzi jako organ wykonawczy miasta i reprezentujący je 

oraz jako pracownik urzędu miasta, podlega wyłączeniu na podstawie cytowanego przepisu 

art. 24 § 1 pkt 1 i 4 K.p.a. od udziału w postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania 

za drogę gminną, ponieważ prezydent miasta nie może jednocześnie występować w imieniu 

gminy jako strony w sprawie i jako organ rozpoznający tę sprawę. Jako organ administracji 

publicznej staje się on niezdolny do jej załatwienia (art. 26 § 3 K.p.a.). Powyższe znajduje 

potwierdzenie w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w składzie 

siedmiu sędziów z dnia 19 maja 2003 r., sygn. akt OPS 1/03.

W niniejszej sprawie ma zastosowanie art. 26 § 2 K.p.a. 

Wyłączenie organu administracyjnego następuje z mocy prawa i powoduje 

przeniesienie kompetencji na organ wyższego stopnia (w tym przypadku na Wojewodę), który 

może skorzystać z uprawnienia delegowania swoich kompetencji na jeden z podległych 

organów, co powinno być dokonane w formie postanowienia, z racji skutków procesowych.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Postanowienie niniejsze jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu.

Strona może zasadność tego postanowienia kwestionować w przypadku wniesienia 

środka zaskarżenia od decyzji wydanej w sprawie.

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Piotr Klimczak
Dyrektor Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami

Załączniki (tylko adresat):
- kserokopia pisma Prezydenta Miasta Łodzi wraz z aktami sprawy (1 teczka)

Otrzymują:
1) Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi,
2) Prezydent Miasta Łodzi,
3) Prezydent Miasta Łodzi, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej,
4) Prezydent Miasta Łodzi, zgodnie z art. 49 K.p.a. celem podania do publicznej wiadomości,
5) Starosta Łódzki Wschodni, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej.




