
Lodz, dnia 13 wrzesnia 2019 r.

PREZYDENT MIASTA LO DZI

DM- DM -XVII .6821.65.2019

Za wiado mienic 0 wszcz4;ciu postep owania

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 L Kodeks pcstepowania

adm inistracyj nego (Dz. U. 2018. 2096 ze zm.)

zawiada mia m, ze

na wniosek adwokat ; reprezentujacej

. spros towany pismem z dnia 18 lipea 2019 r. oraz z dnia 30 sierpnia 2019 L ,

zostalo wszczete postepowanie w sprawie zwrotu udzialu w nieruchomosci polozonej dawn iej

przy ul. Drewnowskiej 17, 0 pow. 494 m2
, wywtaszczonej na rzecz Skarbu Panstwa

orzeczeniem Prezydium Rady Narodowej m. Lodzi or 5.A.2-1/100/5 1 z dnia 29 lipca 1952 L

Ww. nieruchomosc byla pierwot nie uregulowana w ksiedze wieczystej KW 555.

Ze zgromadzonyeh w toku postepowania dokum ent6w wynika, iz wywl aszczonej

nieruchomosci odpowiadaja dzis iejsze dzialki ewidencyj ne z obrebu 8-47 or: 337/1, 335/3 ,

174/46 i 174/47.

Dzialka nr 335/3 uregulowana jest w ksiedze wieczystej KW LDI M/00054617/5,

stanowi wlasnosc Gminy Lcd z i pozos taje w uzytkowaniu wieczystym osob fizycznych.

Dzialki nr: 337/1, 174/46 , 174/47 uregu lowane sa w ksiedze wieczystej KW

LD 1M/00053981/0 i stanowia wlasnosc Gminy Ladz.

Zgodn ie z trescia art. 136 ust. 3 ustawy 0 gospodarce nieruchomosciami poprzedn i

wlascic iel lub jego spadkobierca me ga zadac ZWTOtu wywlaszczonej nieruchomosci lub

jej czesc i, jezeli, stosownie do przepisu art . 137 stale sle ona zbedna na eel okreslony

w decyzj i 0 wywlaszczeniu. Z wnioskiem 0 zwrot nie ruchomosci lub jej czesc i wystepuje sie

do starosty, wykcnujacego zadanie z zakresu administracji rzadowej . kt6ry zawiadamia 0 tym

wlasciwy organ. Warunkiem zwrotu nieruc hornosci jest zwrot przez poprzedniego wlasciciela

lub jego spadkobierce odszkodo wania lub nieruchornosci zamiennej stosownie do art . 140.

W mysl art. 73 § 1 kodeksu pcstepowania administracyjnego strony majq prawo

wgladu w akta sprawy, sporzadzania z nich notatek, kopii lub odpis6w .
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Zgodnie z art. 4 1 kpa w toku postepowania strony oraz ich przedstawiciele

i pelnomocnicy maja obowiazek zawiadomic organ adm inistracji publicznej 0 kazdej zmianie

swojego adresu. W razie niedopelnienia powyzszego obowiazku doreczenie pisma pod

dotychczasowym adresem rna skutek prawn)'.

Z up. PREZYD ENTA l\IIASTA lODZI
Kierownik Dddzinlll
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Lodz, dnia 16 wrzesnia 2019 r.

PREZYDENT MIASTA LODZI
OM-OM-XVII.6821.65.2019

L6dzki Urzad Wojew6dzki

Wniosek

W zalaczeniu przesylam wniosek adwokat '. reprezentujacej
, z dnia 24 maja 2019 r., sprostowany pismem z dnia

18 lipca 2019 r. oraz z dnia 30 sierpnia 2019 r. 0 zwrot udzialu w nieruchornosciach polozonych
obecnie przy ul. Zachodniej 22, 22a. 22b, oznaczonych w ewidencji grunt6w, w obrebie B-47
jako dzialki nr: 337/1, 335/3,174/46 i 174/47 i wnosze 0 podjecie czynnosci okreslonych
w tresci art. 26 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tj. Oz. U. 2018.2096 ze zm.).

Przedmiotowe dzialki, zgodnie ze zgromadzonymi dokumentami odpowiadaja
nieruchornosci polozonej dawniej przy ul. Orewnowskiej 17,0 pow. 494 m2

, wywlaszczonej na
rzecz Skarbu Panstwa orzeczeniem Prezydium Rady Narodowej m. Lodzi nr 5.A.2-11100/51
z dnia 29 lipca 1952 r., pierwotnie uregulowanej w ksiedze wieczystej KW 555, 0 kt6rej zwrot
udzialow wystapili wnioskodawcy.

Dzialka nr 335/3 uregulowana jest w ksiedze wieczystej KW LOIM/00054617/5,
stanowi wlasnosc Gminy Lodz i pozostaje w uzytkowaniu wieczystym osob fizycznych. Dzialki
nr: 337/1, 174/46, 174/47 uregulowane sa w ksiedze wieczystej KW LOIM/00053981/0
i stanowia wlasnosc Gminy Lodz.

Zgodnie z przepisami czesci V rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 7 sierpnia 1998 r:
w sprawie utworzenia powiatow (tj. Oz. U. 1998.103.652 ze zm.) Lodz jest miastem na prawach
powiatu. Prezydent Miasta Lodzi wykonuje zadania starosty (art. 91 i art. 92 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. 0 samorzadzie powiatowym (tj. Oz. U. 2001.142.1592 ze zm.).

Z uwagi na fakt, ze powyzsze nieruchomosci stanowia wlasnosc Gminy Lodz, Prezydent
Miasta Lodzi jako organ reprezentujacy Gmine i starosta wykonujacy zadanie z zakresu
administracji rzadowej stosownie do tresci art. 142 ust. 2 'ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami (Oz. U. 2018.2204 ze zm.) podlega wylaczeniu na zasadach
okreslonych w rozdziale 5 dzialu I Kodeksu postepowania administracyjnego.

W zwiazku z powyzszyrn, niniejszy wniosekjest uzasadniony. .

Z up. PREZYDENTA MIASTA LODZI
Kierownik Oddzialu

Wywlaszczeti
i Zwrotow Nieruchomosci
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