
Posiedzenie nr 1 
Komisji Inwentaryzacyjnej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
11 grudnia 2018 roku. 

 
 
1. Na wstępie merytorycznych obrad Komisja Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Łodzi 

rozpatrywała projekt budżetu Miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 339/2018 . 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2019 rok Komisja 
Inwentaryzacyjna Rady Miejskiej w Łodzi analizowała w zakresie dochodów oraz wydatków 
realizowanych przez Wydział Dysponowania Mieniem oraz Wydział Zbywania i Nabywania 
Mienia w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi i przez Łódzki 
Ośrodek Geodezji.  

W zakresie dochodów i wydatków w/w jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi 
Komisja Inwentaryzacyjna Rady Miejskiej w Łodzi nie zajęła stanowiska: 1 – za,  
1 – przeciw, 1 – osoba wstrzymała się. 

2. Następnie rozpatrzono projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040 – druk nr 340/2018 . 

W zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040 przedłożony 
projekt Komisja Inwentaryzacyjna zaopiniowała pozytywnie, 1 – za, 0 – przeciw, 2 – osoby 
wstrzymujące się. 

Rozpatrzenie spraw merytorycznych dotycz ących komunalizacji mienia Skarbu 
Państwa . 

3. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12.10.2018 r., sygn. 
akt I SA/Wa 1625/18, uchylający ze skargi TEXTILIMPEX sp. z o. o. decyzję Krajowej 
Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 29.01.2015 r., Nr KKU - 90/14, uchylającą decyzję 
Wojewody Łódzkiego z dnia 22.05.2014 r., znak: GN-IV.GN.V. 7723/Ł/2046/2000/AW, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, nieruchomości 
Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Fabrycznej 25 , w obrębie geod. W-25, 
oznaczonej jako działki o nr 123 o pow. 15628 m², uregulowanej w księdze wieczystej 
LD1M/00121921/0), opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 48858 oraz w sprawie 
stwierdzenia nabycie z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź w/w mienia. Rekomendacja 
prawna o braku podstaw do złożenia w przedmiotowej sprawie skargi kasacyjnej 
do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sprawa zostanie ponownie rozpatrzona przez 
Krajową Komisję Uwłaszczeniowa i w dniu 27.11.2018 r. przekazano do tego organu 
stanowisko gminy Miasto Łódź , dotyczące komunalizacji, z mocy prawa w/w mienia. 

4. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12.10.2018 r., sygn. 
akt I SA/Wa 1624/18, uchylający ze skargi TEXTILIMPEX sp. z o. o. decyzję Krajowej 
Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 29.01.2015 r., Nr KKU - 89/14, uchylającą decyzję 
Wojewody Łódzkiego z dnia 20.05.2014 r., znak: GN-IV.GN.V. 7723/Ł/2164/2001/AW, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, nieruchomości 
Skarbu Państwa położonych w Łodzi przy ul. Niciarnianej 50/52 , w obrębie geod. W-27, 
oznaczonych jako działki o nr nr: 27/6 o pow. 88851 m² (uregulowana w księdze wieczystej 



LD1M/00163051/6) oraz 27/7 o pow. 7692 m², (uregulowana w księdze wieczystej 
LD1M/00135412/0), opisanych w karcie inwentaryzacyjnej nr 46753 oraz w sprawie 
stwierdzenia nabycie z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź w/w mienia. Rekomendacja 
prawna o braku podstaw do złożenia w przedmiotowej sprawie skargi kasacyjnej 
do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sprawa zostanie ponownie rozpatrzona przez 
Krajową Komisję Uwłaszczeniowa i w dniu 27.11.2018 r. przekazano do tego organu 
stanowisko gminy Miasto Łódź, dotyczące komunalizacji, z mocy prawa w/w mienia. 

5. Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.11.2018 r., znak: DAP-
WN-727-81/2018/BŁ, utrzymującą w mocy decyzję w/w organu z dnia 19.07.2018 r., DAP-
WPK-727-445/2017/DW, dotyczącą stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Łódzkiego 
z dnia 20.06.2014 r., znak: GN.IV.77532.358.2013.HC, w części stwierdzającej nabycie, 
z mocy prawa, nieodpłatnie przez gminę Miasto Łódź własności części nieruchomości 
położonej w Łodzi przy ul. Powszechnej 47 , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 
nr 426 o powierzchni 759 m², w obrębie geod. G-29, uregulowanej w księdze wieczystej 
numer LD1M/00281122/8, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nieruchomości NKN 12491. 
Złożono skargę do WSA w Warszawie. 

6. Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 27.09.2018 r., Nr KKU-182/17, 
uchylająca po wieloletnim postępowaniu (dwa wyroki WSA w Warszawie) decyzję 
Wojewody Łódzkiego z dnia 30.04.2012 r., znak: SP.VII.7723/Ł/5618/2003/AW, o odmowie 
stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, nieruchomości Skarbu 
Państwa położonej w Łodzi przy ul. Obywatelskiej 117-129 , oznaczonej jako działki: 
nr 62/12 o pow. 2495 m², nr 62/14 o pow. 2982 m², nr 62/18 o pow. 4540 m² (obecnie 
działki nr 62/41 i 62/42), nr 62/22 o pow. 3255 m2, nr 62/24 o pow. 2675 m², w obrębie 
geod. P-36, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00119485/4, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej nr 12148 – w części nieruchomości położonej w Łodzi przy 
ul. Obywatelskiej 117-129. Równocześnie Krajowa Komisja Uwłaszenieniowa „stwierdza 
nieodpłatne nabycie, z mocy prawa, nieruchomości położonej w Łodzi przy 
ul. Obywatelskiej 117 o pow. 0,7429 ha”. Decyzja pozytywna dla gminy Miasto Łódź 
w części dotyczącej gruntu o pow. 7429 m². Do pozostałej części nieruchomości o pow. 
8519 m² (z ogólnej powierzchni 15948 m²), brak podstaw do dalszego skarżenia, z uwagi 
na to, że ta część nieruchomości została oddana w zarząd przedsiębiorstwa państwowego, 
obecnie – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, na podstawie pisma Ministra 
Rolnictwa z dnia 31.03.1952 r., znak: UR/Z.IV.245/52. 

7. Postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszenieniowej z dnia 27.09.2018 r., Nr 9/15, 
przywracające osobie fizycznej termin do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie 
sprawy od postanowienia Krajowej Komisji Uwłaszenieniowej z dnia 15.11.2016 r., Nr 
KKU-9/15, prostującego oczywista pomyłkę pisarską w decyzji Krajowej Komisji 
Uwłaszczeniowej z dnia 20.11.2015 r., Nr KKU - 9/15, uchylającej decyzję Wojewody 
Łódzkiego z dnia 17.12.2014 r., znak: GN-IV.GN.V. 7723/I/3237/2000/AW, o odmowie 
stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, własności nieruchomości 
położonej w Łodzi ul. Wólcza ńskiej 55/59, ul. Gda ńskiej 82/88 i ul. A. Struga 19/21 , 
oznaczonej w dniu złożenia wniosku komunalizacyjnego jako działka nr 275/14 o pow. 
15510 m², w obrębie geodezyjnym P-19, uregulowanej w księdze wieczystej 
LD1M/00124932/1, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 48076 oraz o stwierdzeniu 
nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, nieodpłatnie własności części 



nieruchomości, oznaczonej, na mapie nr 2/4276 zaewidencjonowanej w dniu 30.04.2013 r., 
jako działka nr 275/22 o pow. 9327 m² i odmowę stwierdzenia komunalizacji do pozostałej 
nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 275/10 o pow. 2675 m² (organ ostatnie wyrazy 
zastąpił wyrazami: ”oznaczonej jako działka nr 275/10 o pow. 2695 m²”. 

8. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 25.09.2018 r., znak: GN-IV.7532.436.2015.AGP, 
o odmowie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia, z mocy prawa, przez gminę Miasto Łódź 
nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Skłodowskiej – Curie 3 , 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 197/2 o pow. 1440 m², w obr. geod. P-20, 
uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00087592/3, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej 
nr 2595. Złożono odwołanie do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. 

9. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 20.09.2018 r., znak: GN-IV.7531.250.2012.KGr, 
o odmowie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia, z mocy prawa, przez gminę Miasto Łódź 
nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Żeromskiego 26 , oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działka nr 399 o pow. 3283 m², w obr. geod. P-9, uregulowanej 
w księdze wieczystej LD1M/00123790/6, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 22208. 
Złożono odwołanie do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. 

10. W sprawach organizacyjnych, odłożono na następne posiedzenie, kwestie dotyczące 
ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Łodzi 
oraz sprawę ich wyboru. Następnie ustalony, że każdy z członków Komisji 
Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Łodzi jest upoważniony do podpisywania dokumentacji 
inwentaryzacyjnej: 3 – za, 0 – przeciw, 0 – osób wstrzymujących się. 

 
 

Osoba odpowiedzialna: Andrzej Pilarski  
     Data sporządzenia: 11.12.2018 r.  
 
 


