
WIERISSZOWSKI 
98-450 WIERUSZ~W, ul. Rynek 1-7 

Wierusz6w, dnia 5 maja 20 16 r 

D e c y z j a  

Na podstawie art. 124 a w zwiqzku z art. 124 ust. 1 a i art. 6 pkt 2 oraz art. 113 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo5ciami (tekst jednolity: Dz. U. z 
201 5 r., poz. 1774 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postqpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 23) 

na wniosek L6dzkiej Sp6lki Infrastrukturalnej, sp6lka z o. o., ul. Piotrkowska 190,' 90-002 
L6di 

Starosta Wieruszowski 

1 .Ogranicza spos6b korzystania z nieruchomoSci oznaczonej jako dzialka nr 42813 o pow. 
0,0402 ha, polozonej w Lodzi, przy ul. Pomorskiej, w obrqbie W-48, o nieuregulowanym 
stanie prawnym 

przez zezwolenie 

L6dzkiej Sp6lce Infrastrukturalnej, sp6lce z o. o., ul. Piotrkowska 190, 90-002 L6di na 
budowq rurociqgu tlocznego dla Przepompowni ~ciek6w ,,Wiqczyhskayy, przy ul. 
Wiqczynskiej 17 a w Lodzi wraz z usuniqciem kolizji z istniejqcym uzbrojeniem na 
nieruchomoici oznaczonej jako dzialka nr 42813 o pow. 0,0402, polozonej w Lodzi, przy ul. 
Pomorskiej, w obrqbie W-48, zgodnie z decyzjq Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 26 marca 
2012 r. Nr DR-UA-11.68.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 
zalqcznikiem graficznym stanowiqcym integralnq czq$C niniejszej decyzji. 

2. Ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomo6ci polega na obowiqzku 
udostqpnienia wnioskodawcy na czas budowy rurociqgu wraz z usunieciem kolizji z 
istniejqcym uzbrojeniem, oraz prawie wykonywania wszelkich czynnogci niezbqdnych do 
prawidlowej eksploatacji rurociqgu, w tym wykonywania konserwacji, modernizacji, 
remontbw, napraw i usuwania awarii, a takie na zakazie zabudowy, urzqdzania stalych 
skladow i magazyn6w i sadzenia drzew w strefie kontrolowanej. 

3. Zobowiqzuje Inwestora rurociqgu do przywrcicenia nieruchomogci do stanu poprzedniego, 
niezwlocznie po zakonczeniu inwestycji oraz inwentaryzacji szk6d powstalych w wyniku 
d z i a l ~  prowadzonych na podstawie niniejszego zezwolenia w formie protokolarnego ich 
opisu. 

U z a s a d n i e n i e  

L6dzka Sp6lka Infrastrukturalna, sp6lka z o. o., ul. Piotrkowska 190, 90-002 Lodi zwr6cila 
siq z wnioskiem z dnia 22 grudnia 2014 r. znak: BEP.VM.252-186/14 do Prezydenta Miasta 
Lodzi, wyltonujqcego zadania z zakresu administracji rzqdowej, o wydanie decyzji 
administracyjnej zezwalajqcej na zajqcie czqSci nieruchomoki oznaczonej jako dzialka nr 



42813 o pow. 0.0402 ha w celu posadowienia w gruncie kanalu sanitarnego tlocznego 
o przekroju d-0,25 m. na podstawie decyzji nr DR-UA-11.68.2012 z dnia 26 marca 2012 r. 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegajqcej na budowie rurociqgu 

tlocznego przepompowni Sciek6w ,,Wiqczyiiska" przy ul. . Wiqczynskiej 17 a w Lodzi wraz 
z usuniqciem kolizji z istniejqcym uzbrojeniem. 

Postanowieniem z dnia 6 lutego 201 5 r. GN-III.7581.22.2015.DS Wojewoda L6dzki 
wyznaczyl Starostq Wieruszowskiego, wykonujqcego zadania z zakresu administracji 
rzqdowej, do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy, gdyz prezydent sprawujqcy funkcjq starosty 
nie moze jednoczednie wystepowad w imieniu gminy jako strony w sprawie i jako organ 
rozpatruj qcy tq sprawq. 

Przepis art. 124 ust. 1, 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 'gospodarce 
nieruchomoSciami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, ze zm.) stanowi, iz starosta, 
wykonujqcy zadania z zakresu administracji rzqdowej, moze ograniczyd, w drodze decyzji, 
sposob korzystania z nieruchomoSci przez udzielenie zezwolenia na zakladanie 
i przeprowadzenie na nieruchomoSci ciqg6w drenaiowych, przewodow i urzqdzen sluzqcych 
do przesylania lub dystrybucji plynow, pary, gazow i energii elektrycznej oraz urzqdzeli 
lqcznoici publicznej i sygnalizacji, a takze innych podziemnych, naziemnych lub 
nadziemnych obiektow i urzqdzen niezbqdnych do korzystania z tych przewodow i urzqdzen, 
jezeli wla5ciciel lub uzytkownik wieczysty nieruchomo5ci nie wyraia na to zgody. 

Zgodnie z brzmieniem art. 6 pkt 2 ustawy o gospodarce niemchomoSciami celem publicznym 
jest budowa i utrzymanie ciqgow drenazowych, przewod6w i urzqdzen sluzqcych do 
przesylania lub dystrybucji plynow, pary, gaz6w i energii elektrycznej, a takze innych 
obiektow i urzqdzen niezbqdnych dla korzystania z tych przewodciw i urzqdzen niezbqdnych 
do korzystania z tych przewoddw i urzqdzen ; stosownie zaS do zapisu art. 113 ust. 6 
nieruchomoSciq o nieuregulowanym stanie prawnym jest nieruchomoS6 dla kt6rej ze wzglqdu 
na brak ksiqgi wieczystej, zbioru dokumentdw albo innych dokument6w nie mozna ustali6 
os6b, kt6rym przyslugujq do niej prawa. 
W oparciu o analize prawno - geodezyjnq wykonanq przez Biuro Uslug Geodezyjno - 
Kartograficznych z dnia 8 kwietnia 2016 r, przedmiotowa nieruchomo5C posiada 
nieuregulowany stan prawny. Wladajqcym nieruchomoSciq jest Urzqd Miasta Lodzi 
Department Gospodarowania Majqtkiem - Wydzial Dysponowania Mieniem. 

Zgodnie zatem z art.. 114 ust. 3 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomoSciami Starosta 
Wiemszowski oglosil zamiar wszczqcia postqpowania o ograniczeniu sposobu korzystania z 
przedmiotowej nieruchomoSci m.in. w prasie o zasiegu ogblnopolskim, na stronie 
internetowej Urzqdu Miasta Lodzi w celu poinformowania wszystkich osob, ktore roszczq 
sobie prawo w1asnoSci lub posiadajq ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomo5ci, o 
mozliwo5ci przedstawienia swoich praw na piSmie i zlozenia stosownych dokumentow. Po 
uplywie okre5lonego ustawq terminu nie zglosila siq zadna osoba w przedmiotowej sprawie. 
Zaistnialy zatem przeslanki do wszczqcie postqpowania w przedmiotowej sprawie, kt6re 
nastqpilo z dniem 1 6 wrze5nia 20 1 5 r. 

Majqc na uwadze, iz ograniczenie sposobu korzystania z czqSci nieruchomo5ci nastqpuje w 
zwiqzku z realizacjq celu publicznego w rozumieniu art. 6 pkt 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomoSciami, L6dzka Sp6lka Infrastrukturalna, sp6lka z o. o. w Lodzi realizuje 



inwestycjq polegajqcq na budowie rurociqgu ttocznego przepompowni Sciekow ,,Wiqczynskan 
wraz z usuniqciem kolizji z istniejqcym uzbrojeniem, a realizowana inwestycja zgodna jest z 
decyzjq Prezydenta Miasta Lodzi nr DR-4A.II.68.2012 z dnia 26 marca 2012 r. o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego. W tych okolicznoSciach zasadnym jest wydanie 
decyzji ograniczajqcej sposdb korzystania z nieruchomoSci objqtej wnioskiem w celu 
wykonania czynnoSci zwiqzanych z budowq wlw rurociqgu. 

W Swietle powyzszego, orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji. 

Niniejsza decyzja nie podlega oplacie skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. H ustawy 
z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity z 2015 r., poz.783, ze zm.) 

Pouczenie 

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Wojewody LOdzkiego , w terminie do 14 dniu od 
daty dorqczenia decyzji. 

Otrzymuj q: ." 

QEOD ,W~RT..UT. I GOSP NlER 
@E',BDE'FA POWlA%B;$W'bl 

1. Lodzka Sp6lka Infrastrukturalna, 
sp6lka z o. o., 
ul. Piotrkowska 190, 
90-002 L6di 
2. a/a 

Do wiadomosci: 
Urzqd Miasta w Eodzi ( 2 egz.), w tym jeden - celem podania do publicznej wiadomoici 
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