
DPr-BRM-II.0012.5.5.2020 

Protokół nr 5/VIII/2020 

z posiedzenia Komisji Inwentaryzacyjnej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 18 lutego 2020 r. 

(odbytego w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104) 

I. Obecność na posiedzeniu:  

Członkowie Komisji: 

-  stan                -      7, 

-  obecnych        -     7. 

Frekwencja na posiedzeniu wyniosła 100,0 %.  

Lista obecności radnych - członków Komisji Inwentaryzacyjnej, stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego protokółu.  

2.  Zaproszeni goście:   

1) Pani Monika ANDRZEJEWSKA-KONIUSZANIEC – Zastępca Dyrektora Wydziału 
Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta 
Łodzi,  

2) Pan Łukasz GAJEWSKI – Radca Prawny Urzędu Miasta Łodzi, 

3) Pan Jarosław STASIAK – Radca Prawny Urzędu Miasta Łodzi, 

4) Pan Jerzy JEWCZAK – Kierownik Oddziału Inwentaryzacji w Wydziale Dysponowania 
Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi. 

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokółu.  

II.  Porządek obrad:  

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania prac inwentaryzacyjnych dla komunalizowanego 
na rzecz Miasta Łódź mienia w 2019 roku. 

2. Przyjęcie planu pracy Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Łodzi na 2020 rok 

3. Rozpatrzenie spraw merytorycznych dotyczących komunalizacji mienia Skarbu Państwa. 

4. Sprawy organizacyjne, wniesione i wolne wnioski.  

Materiały dotyczące porządku obrad na posiedzeniu Komisji Inwentaryzacyjnej Rady 
Miejskiej w  Łodzi oraz zaproszenia na posiedzenie - stanowią załączniki do niniejszego 
protokółu.  

III. Przebieg posiedzenia i ustalenia: 

Posiedzenie Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Łodzi otworzył Przewodniczący 
Komisji - Pan Rafał MARKWANT.  
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Na wstępie Przewodniczący powitał członków Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej 
w Łodzi i zaproszonych gości oraz przedstawił porządek obrad, do którego nie wniesiono 
zastrzeżeń. 

Na wstępie merytorycznych obrad Komisja Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Łodzi 
przyjęła sprawozdania z wykonania prac inwentaryzacyjnych dla komunalizowanego na rzecz 
Miasta Łódź mienia w 2019 roku, głosowało: 7 – za, 0 – przeciw, 0 – osób wstrzymujących 
się. 

Następnie Komisja Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Łodzi przyjęła plan pracy Komisji 
Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Łodzi na 2020 rok, głosowało: 7 – za, 0 – przeciw, 0 – 
osób wstrzymujących się.  

Rozpatrzenie spraw merytorycznych dotyczących komunalizacji mienia Skarbu Państwa. 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13.12.2019 r., sygn. akt: I OSK 1256/18, 
uchylający ze skargi kasacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyrok Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23.11.2017 r., sygn. akt: I SA/Wa 426/17, 
w sprawie ze skargi ZUS na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 25.01.2017 r., 
Nr KKU-41/14, która po rozpatrzeniu odwołania w/w jednostki utrzymała w mocy decyzję 
Wojewody Łódzkiego z dnia 05.02.2014 r., znak: GN-IV.GN.V.72200/I/1914a/99/AW, 
o stwierdzeniu nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, z dniem 27.05.1990 r. 
własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Łęczyckiej 70, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 249/20 o pow. 5126 m², w obr. geod. W-29, 
uregulowanej w księdze wieczystej numer: LD1M/00153450/0, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej 47302 oraz uchylający zaskarżoną decyzję KKU i w/w decyzję Wojewody 
Łódzkiego.  

Z tych względów, sprawa prowadzona z wniosku Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13.12.1999 
roku, zostanie ponownie rozpatrzony przez Wojewodę Łódzkiego. 

Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03.02.2020 r., znak: DAP-WN-
727-71/2019/WWP, utrzymująca w mocy swoją decyzję z dnia 02.08.2019 r., znak: 
DAP.WPK-727-874/2016/ICh, o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody 
Łódzkiego z dnia 23.03.2009 r., znak: GN.V.7723/Ł/9811/2008/KM, w sprawie stwierdzenia 
nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź własności nieruchomości 
położonej w Łodzi przy ul. Zgierskiej 69, oznaczonej jako działka 215/12 o pow. 817 m², 
w obr. geod. B-49, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00178307/4, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej NKN 8331.  

Decyzja pozytywna dla gminy Miasto Łódź. 

Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 04.02.2020 r., znak:DAP-WN-
727-83/2019/WWP, utrzymująca w mocy decyzję z dnia 11.10.2019 r., znak: DAP.WPK-727-
275/2016/KPu, o odmowie stwierdzeniu nieważności decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 
29.05.2001 r., znak: GN.V.7723/Ł/Wlkm/2939/2001, „w części dotyczącej stwierdzenia 
nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź prawa własności nieruchomości oznaczonej 
w ewidencji gruntów obręb W-23 jako działka nr 19/3 o pow. 16120 m²” (wyodrębnionej 
z działki nr 19/10), położonej przy ul. Wydawniczej 19, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej 
nr 45805.  

Decyzja pozytywna dla gminy Miasto Łódź. 

Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 09.12.2019 r., znak: GN-IV.7532.53.2017.SJ, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, własności 
nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Halnej 53, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka nr 410 o pow. 290 m², w obrębie geod. W-11, uregulowanej w księdze 
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wieczystej LD1M/00304992/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia 
w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 47511. 

Złożono odwołanie do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. 

Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 03.12.2019 r., znak: GN-IV.7532.379.1.2013.SJ, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, własności 
nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Jędrzejowskiej - pod ulicą, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka gruntu o nr 71/107 o pow. 0,0504 ha, dla której 
w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych, 
prowadzona jest księga wieczysta Nr LD1M/00184232/2, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej 
nr 41427.  

Złożono odwołanie do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. 

Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 02.12.2019 r., znak: GN-IV.7532.415.2013.SJ, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, własności części 
nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Jędrzejowskiej pod ulicą, Szlak 
Kolejowy Olechów-Widzew, oznaczonej jako działka nr 41 o pow. 1,6816 ha, w obrębie 
geod. G-32, uregulowanej w księdze wieczystej numer: LD1M/00049720/2, prowadzonej 
przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, 
opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 6567.  

Złożono odwołanie do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. 

Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 28.11.2019 r., znak: GN-IV.7532.200.2013.SJ, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, własności 
nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy Al. Włókniarzy pod ulic ą, 
oznaczonej jako działka15/56 o pow. 0,0645 ha, w obrębie geod. P- 17, uregulowanej 
w księdze wieczystej numer: LD1M/00210221/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi 
- Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej 
nr 10237.  

Złożono odwołanie do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. 

Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 28.11.2019 r., znak: GN-IV.7532.337.2013.SJ, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, własności 
nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny pod ulicą, 
oznaczonej jako działka nr 1/37 o pow. 0,0040 ha, w obrębie geod. W- 19 oraz działka nr 124 
o  pow. 0,0327 ha, w obrębie geod. W- 17, uregulowanej w księdze wieczystej numer: 
LD1M/00044029/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XVI 
Wydział Ksiąg Wieczystych, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 33019.  

Złożono odwołanie do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. 

Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 09.12.2019 r., znak: GN-IV.7532.680.1.2012.SJ, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, własności 
nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Dyspozytorskiej 2/18, 
ul. Zakładowej, ul. Zakładowej 152, ul. Zakładowej 154, ul. Zakładowej 158/162, 
oznaczonej jako działki gruntu numer: 58/3 o pow. 0,3267 ha, 80/6 o pow. 0,5721 ha, 80/4 
o pow. 0,0175 ha, 59/6 o pow. 0,0167 ha, 80/7 o pow. 0,0130 ha, 80/8 o pow. 0,9458 ha, 80/9 
o pow. 4,4017 ha, w obrębie geod. W- 37, uregulowanej w księdze wieczystej numer: 
LD1M/00272728/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XVI 
Wydział Ksiąg Wieczystych, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 5681.  

Złożono odwołanie do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. 

Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 09.12.2019 r., znak: GN-IV.7532.76.2015.AW, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, własności części 
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nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Brukowej 30 oraz ul. Brukowej 
bnr , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki gruntu o nr nr: 41/22 o pow. 0,5243 ha oraz 
41/3 o pow. 0,2459 ha, w obrębie geod. B-31, uregulowanej w księdze wieczystej 
LD1M/00012671/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XVI 
Wydział Ksiąg Wieczystych, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 47587.  

Złożono odwołanie do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. 

Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 10.12.2019 r., znak: GN-IV.7532.357.2015.SJ, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, własności 
nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Tomaszowskiej bnr, oznaczonej 
jako działki gruntu numer: 1/153 o pow. 0,0414 ha, 1/155 o pow. 0,1054 ha, w obrębie geod. 
G- 32, uregulowanej w księdze wieczystej numer: LD1M/00179025/0, prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, opisanej 
w karcie inwentaryzacyjnej nr 10138.  

Złożono odwołanie do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. 

Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 10.12.2019 r., znak: GN-IV.7532.306.2.2011.SJ, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, własności części 
nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Obywatelskiej bnr (tereny 
kolejowe), szlak kolejowy (tereny kolejowe), oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 
gruntu o nr nr: 2/14 o pow. 0,1175 ha, w obrębie geod. G-10 oraz 261/7 o pow. 0,0146 ha 
w obrębie geod. G-1, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00010131/4, prowadzonej 
przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, 
opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 46727.  

Złożono odwołanie do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. 

Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 09.12.2019 r., znak: GN-IV.7532.135.2017.AW, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, własności 
nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy Teren PKP, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działki gruntu o nr nr: 25/5 o pow. 0,0453 ha oraz 250/8 o pow. 0,0384 ha, 
w obrębie geod. B-31, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00311886/1, prowadzonej 
przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, 
opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 14793.  

Złożono odwołanie do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. 

Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 30.12.2019 r., znak: GN-IV.7532.409.2012.SJ, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, własności 
nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy Szlaku kolejowym Chojny - 
Olechów, ul. Tomaszowskiej 61, ul. Tomaszowskiej 63, ul. Tomaszowskiej 75, 
ul. Kotoniarskiej 23, ul. Kotoniarskiej 29, w obrębie geod. G-31, oznaczonej w operacie 
ewidencji gruntów oraz budynków jako działki o nr nr: 1/42 o pow. 3160 m², 1/47 o pow. 5666 
m², nr 1/50 o pow. 185 m², 1/54 o pow. 38 m², 1/74 o pow. 115 m², 1/75 o pow. 7521 m², 1/76 
o pow. 2601 m², 1/77 o pow. 143 m², 1/78 o pow. 2506 m², 1/79 o pow. 2636  m², 1/80 o pow. 
487 m², 1/82 o pow. 72 m², nr 1/83 o pow. 1018 m², 1/84 o pow. 132 m², 1/85 o pow. 181 m², 
nr 1/86 o pow. 64 m², 1/87 o pow. 133 m², nr 1/88 o pow. 29393 m², 1/92 o pow. 6118 m², 1/93 
o pow. 5760 m², 1/96 o pow. 7324 m², 1/97 o pow. 19983 m², 1/98 o pow. 6686 m², 1/81 
o pow. 48444 m², 1/89 o pow. 24896 m², uregulowanej w księdze wieczystej 
LD1M/00188670/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XVI 
Wydział Ksiąg Wieczystych), opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 10166.  

Złożono odwołanie do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. 

Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 03.01.2020 r., znak: GN-IV.7532.370.2017.AW, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, własności 
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nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy Al. Włókniarzy 203, w obrębie geod. 
P-17, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów oraz budynków jako działka o nr 15/71 o pow. 
549 m², uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00301547/0, prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, opisanej 
w karcie inwentaryzacyjnej nr 10166.  

Złożono odwołanie do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. 

Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 14.01.2020 r., znak: GN-IV.7532.36.2017.SJ, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, własności 
nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi Szlak kolejowy, oznaczonej jako działki 
o nr nr: 1/6 o pow. 23166 m², 1/8 o pow. 31174 m², obręb geod. B-44, uregulowanej w księdze 
wieczystej LD1M/00304545/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia 
w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 9628.  

Złożono odwołanie do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. 

Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 27.01.2020 r., znak: GN-IV.7532.29.2015.DD, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, własności 
nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Zakładowej bnr, w obrębie geod. 
W-37, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów oraz budynków jako działka o nr 120/72 
o pow. 53738 m², uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00295105/4, prowadzonej przez 
Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, opisanej 
w karcie inwentaryzacyjnej nr 13533.  

Złożono odwołanie do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. 

Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 27.01.2020 r., znak: GN-IV.7532.206.2018.AW, 
o umorzeniu postępowania w sprawie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa 
z dniem 01.01.1996 r. przez gminę Miasto Łódź, na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 w związku 
z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24.11.1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz 
o miejskich strefach usług publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 1997 r. Nr 36, poz.224), prawa 
własności części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Pułkownika Jana 
Kili ńskiego 57/63, oznaczonej poprzednio w operacie ewidencji gruntów i budynków jako 
działki o nr nr: 61/17 o pow. 800 m² i 473/17 o pow. 264 m², w obrębie geod. S-6, aktualnie 
oznaczone jako działki o nr nr: 61/21 (uregulowana w LD1M/00333050/2), 61/22 
(uregulowana w LD1M/00333052/6), 61/23 (uregulowana w LD1M/00333774/0) oraz 473/42 
i  473/43 (uregulowane w LD1M/00312924/7), prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - 
Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych.  

Złożono odwołanie do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. 

Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 16.01.2020 r., znak: GN-IV.7532.402.2012.AGP, 
o odmowie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź 
nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Obywatelskiej 117/119, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 62/38 o pow. 6576 m², w obr. geod. P-36, 
uregulowanej w księdze wieczystej numer LD1M/00126583/3, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej nr 51644.  

Złożono odwołanie do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. 

Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 16.01.2020 r., znak: GN-IV.7532.404.2012.AGP, 
o odmowie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź 
nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Obywatelskiej 117a, oznaczonej 
w  ewidencji gruntów jako działka nr 62/37 o pow. 1426 m², w obr. geod. P-36, uregulowanej 
w księdze wieczystej numer LD1M/00134768/3, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 
51646.  

Złożono odwołanie do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. 
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Złożono odwołania do KKU dla gruntów o łącznej pow. 46,1078 ha. 

Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 27.01.2020 r., znak: GN-IV.7532.403.2012.AGP, 
o odmowie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź części 
nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Obywatelskiej 117-129, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr nr: 62/13 o pow. 1157 m², 62/23 o pow. 
4296 m², 62/25 o pow. 3250 m², w obrębie geod. P-36, uregulowanej w księdze wieczystej 
LDIM/00118861/7, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 51645.  

Nie składano odwołania do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej, ponieważ w dniu wejścia 
w życie ustaw samorządowych, tj. dniu 27.05.1990 r., wyżej opisana część nieruchomości 
pozostawała w zarządzie Zakładów Gazownictwa Okręgu Łódzkiego na podstawie pisma 
Ministra Rolnictwa nr URlZ.IV.2/45/52 z dnia 31.03.1952 r. i protokołu z dnia 23.05.1952 r. 
o przekazaniu w/w jednostce przedmiotowej nieruchomości w zarząd oraz użytkowanie.  

Na pozostała część w/w nieruchomości Wojewoda Łódzki decyzją z dnia 27.01.2020 r., znak: 
GN-IV.7532.1.403.2012.AGP, stwierdził nabycie mienia przez gminę, tj. dla działek o nr nr: 
62/46 o pow. 4903 m², 62/47 o pow. 117 m², (dawne działki: nr 62/40 i 62/43), nr 62/15 o pow. 
4103 m², o łącznej pow. 9123 m².  

Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 28.11.2019 r., znak: GN-IV.7532.588.2017.AGP, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, z dniem 
27.05.1990 r. własności części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi Rzeka 
Olechówka, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki o nr nr: 68/1 o pow. 813 m², 
w obrębie geod. W-36 i 70/8 o pow. 325 m², w obrębie geod. G-20, uregulowanej w księdze 
wieczystej LD1M/0017370/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia 
w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 14777.  

Nie składano odwołania do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej, z uwagi na fakt, iż opisane 
wyżej części nieruchomości stanowią grunty pod wodami płynącymi – rzeki Olechówki.  

Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 28.01.2020 r., znak: GN-IV.7532.82.2018.DD, 
w sprawie odmowy stwierdzenia nieodpłatnego nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy 
prawa, własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Strykowskiej 
bnr , obręb geod. B-59, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 117/5 o pow. 0,1316 
ha, uregulowanej w KW Nr LD1M/00316107/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-
Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej 
NKN 45144.  

Nie składano odwołania do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej, z uwagi na fakt, iż opisana 
wyżej nieruchomość miała charakter rolny, co potwierdza opinia z planu zagospodarowania na 
dzień 27.05.1990 roku.  

Na podstawie art. 44 pkt 6 ustawy z dnia 08.04.1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506) i art. 13 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu 
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 817), złożono wniosek 
o  stwierdzenie nieodpłatnego nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, własności 
w/w mienia ogólnonarodowego (państwowego).  

Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 06.02.2020 r., znak: GN-IV.7532.220.2018.DD, 
w sprawie odmowy stwierdzenia nieodpłatnego nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy 
prawa, własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Przylesie 32, 
obręb geod. W-40, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 971/13 o pow. 0,6373 ha, 
uregulowanej w KW Nr LD1M/00320068/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-
Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej 
NKN 45144.  
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Nie składano odwołania do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej, z uwagi na fakt, iż opisana 
wyżej nieruchomość miała charakter rolny, co potwierdza opinia z planu zagospodarowania na 
dzień 27.05.1990 roku.  

Na podstawie art. 44 pkt 6 ustawy z dnia 08.04.1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506) i art. 13 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu 
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 817), przegotowywane 
są materiały geodezyjno-prawne niezbędne do złożenia wniosku o stwierdzenie nieodpłatnego 
nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, własności w/w mienia ogólnonarodowego 
(państwowego).  

Na zakończenie merytorycznych obrad przyjęto dokumentację inwentaryzacyjną ujętą 
w arkuszu spisowym nr 243.  

W sprawach organizacyjnych, przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji 
Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Łodzi. 

Natomiast w sprawach wniesionych oraz wolnych wnioskach ustalono, iż zostanie skierowane 
do Wojewody Łódzkiego stanowisko Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Łodzi, 
dotyczące komunalizacji gruntów PKP S.A., którego treść zostanie przyjęta przez Komisje 
w dniu 18.03.2020 r., przed obradami sesji Rady Miejskiej w Łodzi.   

Na tym posiedzenie zakończono.  

Przewodniczący 
Komisji Inwentaryzacyjnej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

Rafał MARKWANT 

Protokółował:  

Sekretarz Komisji  

Andrzej PILARSKI 


