
DPr-BRM-II.0012.5.1.2021 

Protokół nr 9/II/2021 

z posiedzenia Komisji Inwentaryzacyjnej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 11 lutego 2021 r. 

 

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   6 radnych  
 
obecnych   -   6 radnych  
     
 
oraz zaproszeni goście. 
 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie dla radnych na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie dla gości na posiedzenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
 

II. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia nr 8 z dnia 7 grudnia 2021 r. 

2. Przyjęcie planu pracy Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Łodzi na 2021 
rok.  

3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania prac inwentaryzacyjnych dla 
komunalizowanego na rzecz Miasta Łódź mienia w 2020 roku. 

4. Rozpatrzenie spraw merytorycznych dotyczących komunalizacji mienia Skarbu 
Państwa. 

5. Sprawy różne i wniesione. 

III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
 
Przewodniczący Komisji p. Rafał Markwant  powitał radnych oraz zaproszonych gości. 
Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził quorum niezbędne do prowadzenia 
obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii. 



 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie zaproponowany porządek posiedzenia 
poprawiony w punkcie nr 3.  

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia nr 8 z dnia 7 grudnia 2021 r. 

2. Przyjęcie planu pracy Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Łodzi na 2021 
rok.  

3. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w 
Łodzi w 2020 roku. 

4. Rozpatrzenie spraw merytorycznych dotyczących komunalizacji mienia Skarbu 
Państwa. 

5. Sprawy różne i wniesione. 
 
 
Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała porządek obrad.  
 

Ad pkt 1 - Przyjęcie protokołu z posiedzenia nr 8 z dnia 7 grudnia 2020 r. 

Komisja przyjęła protokół nr 8/XII/20 z  dnia 7 grudnia 2020 r. 

Wynik głosowania: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 1 głos. 

 

Ad pkt 2 - Przyjęcie planu pracy Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Łodzi na 
2021 rok.  

Przewodniczący Komisji  przedstawił plan pracy Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej 
w Łodzi na 2021 rok. 

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie zaproponowany plan 
pracy Komisji: 
Wynik głosowania: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”– 
0 głosów. 

 

Ad pkt 3 - Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w 
Łodzi w 2020 roku. 

Przewodniczący Komisji  poinformował, że sprawozdanie z działania Komisji w 2020 r. 
znajduje się w aktówce.  

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie przedstawione 
sprawozdanie: 
Wynik głosowania: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”– 0 głosów. 

Ad pkt 4 - Rozpatrzenie spraw merytorycznych dotyczących komunalizacji mienia 
Skarbu Państwa. 
 
Z-ca Dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem p. Monika Andrzejewska-Koniuszaniec 
przekazała wykaz spraw bieżących, dotyczących komunalizacji mienia na rzecz gminy 



(wg stanu na dzień 01 luty 2021 r.): 
 

 

1. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 24.11.2020 r., znak: GN-IV.7532. 
458.2018.AW, o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy 
prawa, własności nieruchomości położonej w Łodzi przy Parku im. J. 
Poniatowskiego, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów oraz budynków jako 
działka nr 13 o pow. 756 m², w obrębie geod. P- 28, uregulowanej w księdze 
wieczystej LD1M/00121263/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - 
Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej nr 43912.  

Złożono odwołanie do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. 

2. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 27.11.2020 r., znak: GN-IV.7532. 
109.2019.AGP, o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy 
prawa, własności nieruchomości położonej w Łodzi przy Szlaku kolejowym, 
oznaczonej w operacie ewidencji gruntów oraz budynków jako działka nr 17 o pow. 
16888 m², w obrębie geod. W- 22, uregulowanej w księdze wieczystej 
LD1M/00325301/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia  
w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej  
nr 20665.  

Złożono odwołanie do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. 

3. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 11.01.2021 r. znak: GN-IV.7532.142.2019.AW,  
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa,własności 
nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Informatycznej b. nr., i Szlaku kolejowym, 
oznaczonej w operacie ewidencji gruntów oraz budynków jako działki: nr 71/149  
o pow. 49905 m² i nr 71/144 o pow. 1317 m² w obrębie geod. W- 36, uregulowanej  
w księdze wieczystej LD1M/00303702/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi 
- Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej nr 16875. 

Złożono odwołanie do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. 

 
4. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 19.01.2021 r., znak: GN-

IV.GN.V.7723/Ł/3240/2000/AW, o odmowie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia,  
z mocy prawa, przez gminę Miasto Łódź nieruchomości Skarbu Państwa położonej  
w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. 59a, oznaczonej na dzień złożenia wniosku 
komunalizacyjnego w ewidencji gruntów jako działka nr 151, w obrębie geod. S-2,  
o powierzchni 9475 m²,uregulowanej w tym dniu w księdze wieczystej numer: 
LD1M/00091749/0 (aktualnie oznaczonej jako działka nr 151/6 o powierzchni 
1430 m², uregulowana w księdze wieczystej nr: LD1M/00154601/1, działka nr 151/7,  
o powierzchni 6419 m², uregulowana w księdze wieczystej nr: LD1M/0091749/0 oraz 
działka nr 151/8, o powierzchni 1626 m², uregulowana w księdze wieczystej  
nr: LD1M/00149189/8), w obrębie geod. S-2), opisanej w karcie inwentaryzacyjnej  
nr 48401. 

Złożono odwołanie do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. 

5. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 19.01.2021 r., znak: GN.IV.GN.V.7723 
/Ł/3241/2000/AW, o odmowie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia, z mocy prawa, 



przez gminę Miasto Łódź nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy  
ul. Rewolucji 1905 r. 59a, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 151/2,  
w obrębie geod. S-2, o powierzchni 52 m², uregulowanej w tym dniu w księdze 
wieczystej numer: LD1M/00140760/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - 
Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej nr 51223. 

Złożono odwołanie do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. 

 

Złożono odwołania do KKU dla gruntów o łącznej pow. 7,8393 ha. 

 

6. Przyjęcie dokumentacji inwentaryzacyjnej ujętej w arkuszu spisowym nr 246. 
 

Ad pkt 5 - Sprawy różne i wniesione. 

Na tym posiedzenie zakończono.  

Przewodniczący 
Komisji Inwentaryzacyjnej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

Rafał MARKWANT 

Protokółowała:  

Sekretarz Komisji  

Sylwia Woźniak-Taczała 
 


