
Posiedzenie nr 4 
Komisji Inwentaryzacyjnej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
10 grudnia 2019 roku. 

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

pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Miasta Łodzi na 2020 rok (druk Nr 364/2019) 
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, głosowało: 4 – za,  
0 – przeciw, 3 – osoby się wstrzymały. 

2. Następnie Komisja Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Łodzi pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-
2040 (druk Nr 365/2019), głosowało: 4 – za, 0 – przeciw, 3 – osoby się wstrzymały.  
Rozpatrzenie spraw merytorycznych dotycz ących komunalizacji mienia Skarbu 
Państwa . 

3. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30.07.2019 r., sygn. akt: I OSK 
2148/15, oddalający skargę kasacyjną PKP S.A. od wyroku Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie z dnia 20.03.2015 r., sygn. akt I SA/Wa 115/14, 
oddalającego skargę na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 15.11.2013 r., 
Nr KKU-132/13, uchylającą w całości ponowną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 
24.07.2013 r., znak: GN-IV.GN.V.7723/Ł/9054/ 2007/AW, w sprawie odmowy stwierdzenia 
nieodpłatnego nabycia, z mocy prawa, przez gminę Miasto Łódź własności nieruchomości 
położonej w Łodzi w pasie PKP  (teren dawnego Dworca Łód ź-Fabryczna , oznaczonej 
jako działka nr 283/19 o pow. 119872 m² (działki o nr nr: 283/20 o pow. 75703 m² oraz 
283/21 o pow. 44169 m²), w obrębie geod. S-2, uregulowanej w księdze wieczystej numer 
LD1M/00216852/8 oraz w sprawie stwierdzenia komunalizacji z mocy prawa na rzecz 
gminy w/w mienia Skarbu Państwa. Wyrok pozytywny dla gminy Miasto Łódź. Wcześniej, 
decyzją Nr 462 z dnia 09.11.2012 r., znak: DAP-WPK-757-1-117/2012/MSte, Minister 
Administracji i Cyfryzacji stwierdził nieważności pierwszej decyzji Wojewody Łódzkiego 
z dnia 22.08.2007 r., znak: GN.V-7723/Ł/9054/07/ESc/KS, dotyczącej odmowy 
komunalizacji w/w nieruchomości, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Ponadto 
rozpatrzenie w/w sprawy przez NSA zostało poprzedzone uchwałami Naczelnego Sądu 
Administracyjnego w składzie siedmiu sędziów oraz w pełnym składzie. Naczelny Sąd 
Administracyjny dniu 01.04.2019 r. w sprawie o sygn. akt I OPS 4/17  wyjaśnił, 
że powstała w przeszłości w orzecznictwie sądów administracyjnych rozbieżność 
w stosowaniu niektórych z przepisów prawa wskazanych we wniosku Prokuratorii 
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, została wyjaśniona przez Naczelny Sąd 
Administracyjny w drodze dwóch kolejnych uchwał podjętych w składzie siedmiu sędziów: 
w dniu 27 lutego 2017 r., sygn. akt I OPS 2/16 oraz w dniu 26 lutego 2018 r., sygn. akt I 
OPS 5/17. W sentencjach obu uchwał zaprezentowano jednolite stanowisko, z którego 
wynika, że: „Pozostawanie nieruchomości we władaniu przedsiębiorstwa PKP  
bez udokumentowanego prawa w sposób określony w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 
kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. Nr 22,  
poz. 99 ze zm.) oznacza, że nieruchomość ta należała w dniu 27 maja 1990 r.  



do rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego 
w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę 
o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32,  
poz. 191, ze zm.)”. Dodatkowo, w związku ze złożoną skargą kasacyjną, w dniu 
06.06.2019 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. skierowały do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego pismo procesowe o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego  
z pytaniem prawnym, w celu zbadania czy wskazane przez w/w jednostkę przepisy  
są zgodne z ustawą zasadniczą. Wyrok pozytywny dla gminy Miasto Łódź. 

4. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 07.08.2019 r., sygn. akt: I OSK 
2383/17, oddalający skargę kasacyjną osób fizycznych od wyroku Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie z dnia 11.05.2017 r. sygn. akt: I SA/Wa 225/17, 
uchylającego decyzję Nr 822 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
16.12.2016 r., znak: DAP-WN-727-397/2016/JZ, utrzymującą w mocy decyzję Nr 655 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23.09.2016 r., znak: DAP-WPK-727-
368/2016/KPu, o stwierdzeniu nieważności decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 05.12.2002 
r., znak: SP.VII.7723/Ł/5223/ 2002, w sprawie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy 
prawa przez gminę Miasto Łódź własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej  
w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 34A , oznaczonej w operacie ewidencji 
gruntów i budynków jako działka nr 103/2 o pow. 1611 m², w obr. geod. P-19, uregulowanej 
w księdze wieczystej KW 98581 (obecnie LD1M/00098581/3), opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej nr 13063 oraz umarzającego postępowanie dot. stwierdzenia 
nieważności komunalizacji. Wcześniej, postanowieniem NSA z dnia 13.07.2018 r., sygn. 
akt: I OSK 2383/17, w/w postępowanie było zawieszone – do czasu rozstrzygni ęcia 
sprawy o sygn. akt I OPS 4/17 . Wyrok pozytywny dla gminy Miasto Łódź. 

5. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 09.07.2019 r., sygn. akt: I OSK 557/15, 
oddalający skargę kasacyjną PKP S.A. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie z dnia 13.10.2014 r., sygn. akt: I SA/Wa 1069/14, oddalającego skargę  
na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 13.01.2014 r., Nr KKU-83/12, 
uchylającą w całości decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 03.04.2012 r., znak: 
GN.V.7723/Ł/4487/2001/AW, w sprawie odmowy stwierdzenia nieodpłatnego nabycia, 
z mocy prawa, przez gminę Miasto Łódź własności nieruchomości położonej w Łodzi przy 
ul. Wi ęckowskiego 16, ul. Zachodniej 97 , oznaczonej jako działka nr 351 o pow. 2136 
m², w obrębie geod. S-1, uregulowanej w księdze wieczystej numer LD1M/0004964/7, 
opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 50539 oraz w sprawie stwierdzenia komunalizacji  
z mocy prawa w/w mienia Skarbu Państwa. Wcześniej, postanowieniem NSA z dnia 
10.08.2017 r., sygn. akt: I OSK 557/15, w/w postępowanie było zawieszone – do czasu 
rozstrzygni ęcia sprawy o sygn. akt I OPS 4/17 . Wyrok pozytywny dla gminy Miasto 
Łódź. 

6. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16.07.2019 r., sygn. akt: I OSK 388/16, 
oddalający skargę kasacyjną PKP S.A. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie z dnia 12.11.2015 r., sygn. akt: I SA/Wa 1513/15, oddalającego skargę na 
decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 07.07.2015 r., Nr KKU - 113/14, 
uchylającą decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 20.06.2014 r., znak: GN-IV.7532.723. 
1.2011.AGP, o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, 
własności części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. 
Obywatelskiej bez numeru i szlak kolejowy , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 



o nr nr: 261/6 o pow. 257 m² oraz 261/12 o pow. 64 m², w obrębie geod. G-1, uregulowanej 
w księdze wieczystej numer LD1M/00259802/6, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej 5438 
oraz w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź w/w mienia 
(łączna pow. 0,0321 ha). Wcześniej, postanowieniem NSA z dnia 12.07.2018 r., sygn. akt: I 
OSK 388/16, w/w postępowanie było zawieszone – do czasu rozstrzygni ęcia sprawy 
o sygn. akt I OPS 4/17 . Wyrok pozytywny dla gminy Miasto Łódź. 

7. 31 wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego, I OSK 1041/16, I OSK 1023/16, I OSK 
1078/16, I OSK 1042/16, I OSK 1045/16, I OSK 1044/16, I OSK 989/16, I OSK 1079/16,  
I OSK 1043/16, I OSK 1188/16, I OSK 1488/16, I OSK 1023/16, I OSK 1489/16, I OSK 
1547/16, I OSK 1005/16, I OSK 1143/16, I OSK 1141/16, I OSK 990/16, I OSK 1491/16,  
I OSK 729/16, I OSK 1492/16, I OSK 728/16, I OSK 1494/16, I OSK 1006/16, I OSK 
740/16, I OSK 1022/16, I OSK 1490/16, I OSK 1080/16, I OSK 1534/16, I OSK 1142/16,  
I OSK 739/16, oddalających skargi kasacyjne gminy Miasto Łódź, dotyczące komunalizacji 
terenów Kombinat Maszyn Włókienniczych "WIFAMA" przy Al. Marsz. Józefa 
Piłsudskiego 143  i przy ul. Niciarnianej  (treść orzeczeń na stronie: 
orzeczenia.nsa.gov.pl). Dla nieruchomości stanowiących części dawnego KMW "WIFAMA" 
w Łodzi zostały złożone wnioski o wznowienie postępowań komunalizacyjnych. Z uwagi  
na dużą ilość spraw, wykaz pozytywnych dla gminy wyroków Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie, uchylających postanowienia Krajowej Komisji 
Uwłaszczeniowej, o odmowie wznowienia, stanowi załącznik, w formie aneksu do nin. 
protokołu. Łącznie 36 wyroków i 1-na sprawa nie rozstrzygnięta. W dniu 03.09.2019 r. 
Prezydent Miasta Łodzi na podstawie art. 62 Kpa złożył wniosek o wznowienie oraz 
podjęcie rozstrzygnięć łącznie dla wszystkich spraw. 

8. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25.04.2019 r., sygn. 
akt: I SA/Wa 2297/18, uchylający decyzję 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. Wyrok pozytywny dla gminy 
Miasto Łódź, jednak została złożona skarga kasacyjna przez osoby fizyczne. 

9. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10.07.2019 r., sygn. 
akt: I SA/Wa 1024/19, oddalający skargę gminy Miasto Łódź na decyzję Krajowej Komisji 
Uwłaszczeniowej z dnia 15.04.2018 r., znak: KKU-120/18, utrzymującą w mocy decyzję 
Wojewody Łódzkiego z dnia 05.07.2018 r., znak: GN-IV.GG.V-72200/I/10665/95/AW, 
o odmowie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia, z mocy prawa, przez gminę Miasto Łódź 
nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Piekarskiej 22 , oznaczonej 
jako działka nr 416 o pow. 606 m², w obrębie geodezyjnym B-28, uregulowanej w księdze 
wieczystej LD1M/00096451/9, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 15528. Złożono 
skargę kasacyjną. 

10. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11.10.2019 r., sygn. 
akt: I SA/Wa 88/18, oddalający skargę PKP S.A. na decyzję Krajowej Komisji 
Uwłaszczeniowej z dnia 16.11.2017 r., Nr KKU - 310/16, uchylająca decyzję Wojewody 



Łódzkiego z dnia 23.06.2016 r., znak: GN-IV.7532.79. 2014.SJ, o odmowie stwierdzenia 
nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, z dniem 27.05.1990 r. własności 
nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Jędrzejowskiej (cz. ul.), szlak 
kolejowy , oznaczonej w ewidencji gruntów oraz budynków jako działki o nr nr: 71/64 
o pow. 176  m² i 71/50 o pow. 840 m², w obrębie geod. W-36, uregulowanej w księdze 
wieczystej numer LD1M/00285503/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - 
Śródmieścia w Łodzi - XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej 12867 i w sprawie stwierdzenia nabycia, z mocy prawa, przez gminę 
Miasto Łódź w/w mienia. Wyrok pozytywny dla gminy Miasto Łódź. 

11. Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23.10.2019 r., znak: 
DAP.WN-727-65/2019, utrzymująca w mocy swoją decyzję z dnia 02.08.2019 r., znak: 
DAP.WPK-727-1-294/2019/ICh, o stwierdzeniu nieważności decyzji Wojewody Łódzkiego 
z dnia 02.09.2008 r., znak: GN.V/SP.VII./GN.V.72200/I/734b/99/2003/MP, dotyczącej 
odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź własności części 
nieruchomości położonej w Łodzi przy Al. Jana Pawła II b. nr , oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka nr 1/65 o pow. 1460 m², w obrębie geod. P-28, uregulowanej  
w księdze wieczystej LD1M/00130263/5, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 46538. 
Decyzja pozytywna dla gminy Miasto Łódź. 

12. Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23.10.2019 r., znak: 
DAP.WN-727-64/2019, utrzymująca w mocy swoją decyzję z dnia 02.08.2019 r., znak: 
DAP.WPK-727-1-681/2018/ICh, o stwierdzeniu nieważności decyzji Wojewody Łódzkiego 
z dnia 02.09.2008 r., znak: GN.V/SP.VII.GN.72200/I/734a/99/2003/MP, w sprawie 
odmowy stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź 
własności nieruchomości położonej w Łodzi przy Al. Jana Pawła II , oznaczonej jako 
działka nr 1/64 o pow. 1463 m², w obrębie geod. P-28, uregulowanej w księdze wieczystej 
LD1M/00130263/5, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 46538 i decyzji Krajowej 
Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 07.11.2008 r., Nr KKU-141/08, dotyczącej umorzenia 
postępowania odwoławczego z odwołania Prezydenta Miasta Łodzi prowadzonego  
w sprawie w/w gruntów. Decyzja pozytywna dla gminy Miasto Łódź. 

13. Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 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, 
jednak Wojewoda Łódzki złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie przedmiotowej sprawy. 

14. Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.06.2019 r., znak: 
DAP.WPK-727-1-628/2018/MGa, o stwierdzeniu naruszenia prawa w decyzji Wojewody 
Łódzkiego z dnia 14.12.1992 r., znak: GG.III-7220/I/A/3044/92, o stwierdzeniu nabycia, 
z mocy prawa, nieodpłatnie przez gminę Miasto Łódź własności nieruchomości położonej 
w Łodzi przy ul. Kili ńskiego 104 , oznaczonej aktualnie w operacie ewidencji gruntów 
i budynków jako działka nr 314/2 o pow. 1756 m², w obrębie geod. S-6, uregulowanej 
w księdze wieczystej LD1M/00000622/0, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej NKN 16247, 
która stanowi integralną część powyższej decyzji – w części dotycz ącej udziału 
wynosz ącego 3/8 w prawie własno ści rzeczonej nieruchomo ści . Złożono do Ministra 



Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosek o  ponowne rozpatrzenie sprawy. W wyniku 
rozpatrzenia wniosku Prezydenta Miasta Łodzi decyzja z dnia 27.08.2019 r., znak: DAP-
WN-727-43/2019, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji utrzymał w mocy swoją 
decyzję i z tych względów została w dniu 02.09.2019 r. złożona skarga do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie. 

15. Postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02.10.2019 r., znak: 
DAP-WN-727-349/2016/WWP, uchylające swoje postanowienie z dnia 16.06.2016 r., 
DAP-WPK-727-998/2016/DP, dotyczące zawieszenia z urzędu postępowania 
administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w/w organu z dnia 
08.12.2006 r. Nr 387, znak: DAP.O.32024-10/06/MPi, o stwierdzeniu nieważności decyzji 
Wojewody Łódzkiego z dnia 23.10.1991 r., nr GP/G.III-8220/I/A/678/91, dotyczącej 
komunalizacji na rzecz gminy Miasto Łódź nieruchomości położonej w Łodzi przy 
ul. Piotrkowskiej 104 a , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 235/4 o pow. 
1750 m², w obr. geod. S-6, uregulowanej w księdze wieczystej KW 4872 
(LD1M/00004872/2), opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 125 oraz odmawiające 
zawieszenia postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 
08.12.2006 r. Nr 387, znak: DAP.O.32024-10/06/MPi. 

16. Postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02.10.2019 r., znak: 
DAP-WN-727-350/2016/WWP, uchylające swoje postanowienie z dnia 16.06.2016 r., 
DAP-WPK-727-999/2016/DP, dotyczące zawieszenia z urzędu postępowania 
administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w/w organu z dnia 
08.12.2006 r. Nr 388, znak: DAP.O.32024-11/06/MPi, o stwierdzeniu nieważności decyzji 
Wojewody Łódzkiego z dnia 11.12.1995 r., nr GG.V-72200/I/13128/95, dotyczącej 
komunalizacji na rzecz gminy Miasto Łódź nieruchomości położonej w Łodzi przy 
ul. Piotrkowskiej 106 , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 236/7, o pow. 
1653 m², w obr. geod. S-6, uregulowanej w księdze wieczystej KW 5089 
(LD1M/00005089/6), opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 17398 oraz odmawiające 
zawieszenia postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 
08.12.2006 r. Nr 388, znak: DAP.O.32024-11/06/MPi. 

17. Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 20.05.2019 r., Nr KKU-146/18, 
uchylająca decyzję 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 obrębie geodezyjnym P-9, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00123790/6, 
opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 22208 oraz orzekająca o stwierdzeniu 
nieodpłatnego nabycia przez gminę Miasto Łódź wyżej opisanego mienia 
ogólnonarodowego (państwowego). Decyzja pozytywna dla gminy Miasto Łódź. 

18. Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 18.10.2019 r., Nr KKU-389/16, 
uchylająca decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 30.09.2016 r., znak: GN-IV.7532.231. 
2013.HC, 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 
przy ul. Wróblewskiego 33 , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr nr: 1/48 
o pow. 5210 m², 1/91 o pow. 28699 m², w obrębie geod. P-28, uregulowanej w księdze 
wieczystej KW Nr LD1M/00273235/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - 
Śródmieścia w Łodzi - XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, opisanej w karcie 



inwentaryzacyjnej 4327 oraz orzekająca o stwierdzeniu nieodpłatnego nabycia przez 
gminę Miasto Łódź wyżej opisanego mienia ogólnonarodowego (państwowego). Decyzja 
pozytywna dla gminy Miasto Łódź. 

19. Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 18.10.2019 r., Nr KKU-316/16, 
uchylająca decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 18.07.2016 r., znak: GN-IV.7532.196. 
2013.AGP, o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, 
z dniem 27.05.1990 r. własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy - 
szlak kolejowy PKP , oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr : 1/22 
o pow. 883 m², 1/26 o pow. 8838 m², w obrębie geod. W-19, nr 1/30 o pow. 2131 m², 
w obrębie geod. W-14, uregulowanej w księdze wieczystej numer LD1M/00277288/8, 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi - XVI Wydział Ksiąg 
Wieczystych, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej 10514 oraz orzekająca o stwierdzeniu 
nieodpłatnego nabycia przez gminę Miasto Łódź wyżej opisanego mienia 
ogólnonarodowego (państwowego). Decyzja pozytywna dla gminy Miasto Łódź. 

20. Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 18.10.2019 r., Nr KKU-343/16, 
uchylająca decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 22.08.2016 r., znak: GN-IV.7532.195. 
2013.AGP, o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, 
z dniem 27.05.1990 r. własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy - 
szlak kolejowy PKP , oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1/26 
o pow. 5200 m², w obrębie geod. W-14, uregulowanej w księdze wieczystej numer 
LD1M/00274964/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi - 
XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej 12291 oraz 
orzekająca o stwierdzeniu nieodpłatnego nabycia przez gminę Miasto Łódź wyżej 
opisanego mienia ogólnonarodowego (państwowego). Decyzja pozytywna dla gminy 
Miasto Łódź. 

21. Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 18.10.2019 r., Nr KKU-392/16, 
uchylająca decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 27.09.2016 r., znak: GN-IV.7532.85. 
2015.HC, 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 
przy ul. Brukowej , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 41/7 o pow. 12184 m², 
w obrębie geod. B-31, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr LD1M/00014421/2, 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi - XVI Wydział Ksiąg 
Wieczystych, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej 2928 oraz orzekająca o stwierdzeniu 
nieodpłatnego nabycia przez gminę Miasto Łódź wyżej opisanego mienia 
ogólnonarodowego (państwowego). Decyzja pozytywna dla gminy Miasto Łódź. 

22. Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 18.10.2019 r., Nr KKU-386/16, 
uchylająca decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 26.10.2016 r., znak: GN-
IV.7532.476.2012.SJ, o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy 
prawa, z dniem 27.05.1990 r. własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi 
przy ul. Zakładowej 135 a , ul. Zakładowej 135 c , ul. Zakładowej 135 d , oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działki o nr nr: 120/86 o pow. 208575 m², 120/87 o pow. 241186 
m², w obrębie geod. W-37, uregulowanej w księdze wieczystej numer LD1M/00270112/5, 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi - XVI Wydział Ksiąg 
Wieczystych, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej 32854 oraz orzekająca o stwierdzeniu 
nieodpłatnego nabycia przez gminę Miasto Łódź wyżej opisanego mienia 
ogólnonarodowego (państwowego). Decyzja pozytywna dla gminy Miasto Łódź. 



23. Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 20.09.2019 r., Nr KKU-190/16, 
uchylająca decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 11.02.2016 r., znak: GN-
IV.7532.109.2013.AW, o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy 
prawa, z dniem 27.05.1990 r. własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi 
Szlak kolejowy – linia kolejowa  nr 25, oznaczonej w ewidencji gruntów oraz budynków 
jako działka nr 178/55 o pow. 90169 m², w obrębie geod. W-35, uregulowanej w księdze 
wieczystej numer LD1M/00187130/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - 
Śródmieścia w Łodzi - XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej 7869 oraz orzekająca o stwierdzeniu nieodpłatnego nabycia przez 
gminę Miasto Łódź wyżej opisanego mienia ogólnonarodowego (państwowego). Decyzja 
pozytywna dla gminy Miasto Łódź. 

24. Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 20.09.2019 r., Nr KKU-313/16, 
uchylająca decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 18.07.2016 r., znak: GN-
IV.7532.350.2013.AGP, o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, 
z mocy prawa, z dniem 27.05.1990 r. własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej 
w Łodzi przy ul. Brukowej bez numeru , oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako 
działka nr 41/14 o pow. 5794 m², w obrębie geod. B-31, uregulowanej w księdze 
wieczystej numer LD1M/00010259/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - 
Śródmieścia w Łodzi - XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej 3085 oraz orzekająca o stwierdzeniu nieodpłatnego nabycia przez 
gminę Miasto Łódź wyżej opisanego mienia ogólnonarodowego (państwowego). Decyzja 
pozytywna dla gminy Miasto Łódź. 

25. Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 20.09.2019 r., Nr KKU-189/16, 
uchylająca decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 22.02.2016 r., znak: GN-
IV.7532.385.2014.MJan, 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 przy ul. Jędrzejowskiej (pod ulic ą) i Szlak kolejowy , oznaczonej 
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 161/1 o pow. 1300 m², w obrębie geod. W-
35, uregulowanej w księdze wieczystej numer LD1M/00288095/8, prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi - XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, opisanej  
w karcie inwentaryzacyjnej 13279 oraz orzekająca o stwierdzeniu nieodpłatnego nabycia 
przez gminę Miasto Łódź wyżej opisanego mienia ogólnonarodowego (państwowego). 
Decyzja pozytywna dla gminy Miasto Łódź. 

26. Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 20.09.2019 r., Nr KKU-190/16, 
uchylająca decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 23.02.2016 r., znak: GN-IV.7532.52. 
2012.AS, o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, 
z dniem 27.05.1990 r. własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy 
ul. Drewnowskiej 206, ul . Srebrzy ńskiej 28, Al . Włókniarzy , oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działki w obrębie geodezyjnym P-7 o nr 3/4 o pow. 62366 m², (poprzednio 
część działki nr 3/1 o pow. 74343 m²), w obrębie geod. P-8 działki o nr nr: 4/18 o pow. 
74142 m², (poprzednio część działki nr 4/6 o pow. 74120 m²), 5/32 o pow. 1453 m² 
(poprzednio część działki nr 5/12 o pow. 2635 m²), uregulowanej w księdze wieczystej 
numer LD1M/00130246/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia 
w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej 46537 oraz 
orzekająca o stwierdzeniu nieodpłatnego nabycia przez gminę Miasto Łódź wyżej 



opisanego mienia ogólnonarodowego (państwowego). Decyzja pozytywna dla gminy 
Miasto Łódź. 

27. Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 20.09.2019 r., Nr KKU-160/16, 
uchylająca decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 05.01.2016 r., znak: GN-IV.7532.430. 
2013.AW, o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, 
z dniem 27.05.1990 r. własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi Szlak 
Kolejowy – teren PKP , oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 71/74 
o pow. 455 m², w  obrębie geod. W-36, uregulowanej w księdze wieczystej numer 
LD1M/00223716/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi - 
XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej 8062 oraz 
orzekająca o stwierdzeniu nieodpłatnego nabycia przez gminę Miasto Łódź wyżej 
opisanego mienia ogólnonarodowego (państwowego). Decyzja pozytywna dla gminy 
Miasto Łódź. 

28. Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 18.10.2019 r., Nr KKU-390/16, 
uchylająca decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 29.09.2016 r., znak: GN-IV.7532.212. 
2013.HC, 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 
przy Szlak Kolejowy , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 48/100 o pow. 
438 m², w obrębie geod. W-21, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00277645/9, 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi - XVI Wydział Ksiąg 
Wieczystych, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej 11900 oraz orzekająca o stwierdzeniu 
nieodpłatnego nabycia przez gminę Miasto Łódź wyżej opisanego mienia 
ogólnonarodowego (państwowego). Decyzja pozytywna dla gminy Miasto Łódź. 

29. Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 18.10.2019 r., Nr KKU-315/16, 
uchylająca decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 18.07.2016 r., znak: GN-IV.7532.139. 
2014.AGP, o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, 
własności części nieruchomości Skarbu Państwa położonej przy ul. Jędrzejowskiej – pod 
ulicą (cz. ul.), szlak kolejowy, oznaczonej w ewidencji gruntów oraz budynków jako działki 
o nr nr: 71/37 o pow. 847 m² i 71/70 o pow. 1063 m², w obr. geod. W-36, uregulowanej w 
księdze wieczystej numer LD1M/00216774/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi 
- Śródmieścia w Łodzi - XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej 12780. Decyzja pozytywna dla gminy Miasto Łódź.  

30. Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 15.11.2019 r., Nr KKU-14/17, 
uchylająca decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 28.12.2016 r., znak: GN-
IV.7532.213.2015.AW, o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy 
prawa, z dniem 27.05.1990 r. własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi 
przy ul. Szlak Kolejowy Chojny-Widzew , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  
o nr 2/1 o pow. 15758 m², w obrębie geod. G-7, uregulowanej w księdze wieczystej numer 
LD1M/00296958/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi - 
XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej 11765. Decyzja 
pozytywna dla gminy Miasto Łódź. 

31. Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 15.11.2019 r., Nr KKU-394/16, 
uchylająca decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 17.10.2016 r., znak: GN-
IV.7532.376.2013.HC, 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 przy ul. Kajakowa , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/93 o pow. 



1947 m², w obrębie geod. P-28, uregulowanej w księdze wieczystej  
KW Nr LD1M/00277761/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia  
w Łodzi - XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej 11281. 
Decyzja pozytywna dla gminy Miasto Łódź. 

32. Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 15.11.2019 r., Nr KKU-134/19, 
uchylająca decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 24.06.2019 r., znak: GN-IV.7532.306. 
2015.AW, o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, 
z dniem 27.05.1990 r. własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy 
ul. Przy torach PKP , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 139/1 o pow. 1534 
m², w obrębie geod. W-36, uregulowanej w księdze wieczystej numer LD1M/00288098/9, 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi - XVI Wydział Ksiąg 
Wieczystych, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej 13096. Decyzja pozytywna dla gminy 
Miasto Łódź. 

33. Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 15.11.2019 r., Nr KKU-15/17, 
uchylająca decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 29.12.2016 r., znak: GN-
IV.7532.227.2015.AW, o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy 
prawa, z dniem 27.05.1990 r. własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi 
przy ul. Szlak Kolejowy , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 515/9 o pow. 
10913 m², w obrębie geod. P-27, uregulowanej w księdze wieczystej numer 
LD1M/00296959/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi - 
XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej 13716. Decyzja 
pozytywna dla gminy Miasto Łódź. 

34. Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 15.11.2019 r., Nr KKU-21/17, 
uchylająca decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 29.12.2016 r., znak: GN-
IV.7532.83.2015.SJ, o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy 
prawa, z dniem 27.05.1990 r. własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi 
przy ul. Brukowej b. nr , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 41/4 o pow. 
2251 m², w obrębie geod. B-31, uregulowanej w księdze wieczystej numer 
LD1M/00010381/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi - 
XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej 2936. Decyzja 
pozytywna dla gminy Miasto Łódź. 
Łącznie w/w decyzjami KKU skomunalizowano grunty o po w. 78,4488 ha.  

35. Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 20.05.2019 r., znak: KKU-140/18, 
utrzymująca w mocy decyzję 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 obrębie geodezyjnym P-20, uregulowanej w księdze wieczystej 
LD1M/00087592/3, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 2595. W dniu 28.05.2019 r. 
została złożona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 

36. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 10.06.2019 r., znak: GN-IV.GN.V.7723/Ł/11899/ 
2010/AGP, w sprawie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia przez gminę Miasto Łódź, 
z mocy prawa, z dniem 27.05.1990 r., własności udziału w wysokości 137491/337773 
części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Janowskiej 1a , 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr nr: 2/70 o pow. 72740 m², w obrębie 
geod. W-33 i 86/11 o  pow. 265033 m² (obecnie stanowiącej działki o nr nr: 86/12 o pow. 



255876 m², 86/13 o pow. 363 m² i 86/14 o pow. 8794 m²), w obrębie geod. W-34, 
uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00124142/6, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej 9317 oraz w sprawie odmowy stwierdzenia komunalizacji do udziału w 
wysokości 200282/337773 części wyżej opisanej nieruchomości. Na w/w decyzję zostało 
złożone odwołanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy 
w Łodzi. 

37. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 24.06.2019 r., znak: GN-IV.7532.306.2015.AW, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, z dniem 
27.05.1990 r. własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul.  Przy 
torach PKP , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 139/1 o pow. 1534 m², 
w obr. geod. W-36, uregulowanej w księdze wieczystej numer LD1M/00288098/9, 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi - XVI Wydział Ksiąg 
Wieczystych, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej 13096. Złożono odwołanie do Krajowej 
Komisji Uwłaszczeniowej. 

38. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 18.06.2019 r., znak: GN-IV.7532.275.2016.AW, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, z dniem 
27.05.1990 r. własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Szlak 
Kolejowy , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 1/89 o pow. 336 m², 
w obrębie geod. P-28, uregulowanej w księdze wieczystej numer LD1M/00299477/0, 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi - XVI Wydział Ksiąg 
Wieczystych, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej 13446. Złożono odwołanie do Krajowej 
Komisji Uwłaszczeniowej. 

39. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 09.07.2019 r., znak: GN-IV.7532.200.2016.AW, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, z dniem 
27.05.1990 r. własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy 
ul. Rokici ńskiej - pod ulic ą, ul. Rokici ńskiej bnr, Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 162a 
oraz ul. szlak kolejowy bnr , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 5/2 o pow. 
357 m², w  obr. geod. W-21, uregulowanej w księdze wieczystej numer LD1M/00304421/2, 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi - XVI Wydział Ksiąg 
Wieczystych, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej 5569. Złożono odwołanie do Krajowej 
Komisji Uwłaszczeniowej. 

40. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 23.08.2019 r., znak: GN-IV.7532.176. 2018.AGP, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, z dniem 
27.05.1990 r. własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi tereny 
kolejowe , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 119/76 o pow. 2449 m², 
w obr. geod. W-40, uregulowanej w księdze wieczystej numer LD1M/00320065/6, 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi - XVI Wydział Ksiąg 
Wieczystych, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej 14981. Złożono odwołanie do Krajowej 
Komisji Uwłaszczeniowej.  

41. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 04.09.2019 r., znak: GN-IV.7532.214.2015.AW, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, z dniem 
27.05.1990 r. własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi Szlak 
Kolejowy , oznaczonej jako działka nr 1/2 o pow. 17925 m², obr. geod. G-10, 
uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00178927/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej nr 8729. Złożono odwołanie do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.  



42. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 29.08.2019 r., Nr GN-IV.7532.192.2016.AGP, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, z dniem 
27.05.1990 r. własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy Al. Ofiar 
Terroryzmu 11 Wrze śnia , oznaczonej jako działka nr 46/6 o pow. 780 m², obrębie geod. 
G-20, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/0018139/6 prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, opisanej w 
karcie inwentaryzacyjnej nr 22025. Złożono odwołanie do Krajowej Komisji 
Uwłaszczeniowej.  

43. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 16.09.2019 r., nr GN-IV.7532.81.2015.AGP, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, z dniem 
27.05.1990 r. własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy 
ul.  Brukowej bnr , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 41/5 o pow. 29475 m², 
obręb geod. B-31, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00136945/2 prowadzonej 
przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, 
opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 2935. Złożono odwołanie do Krajowej Komisji 
Uwłaszczeniowej.  

44. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 18.09.2019 r., znak: GN-IV.7532.52.2015.SJ, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, z dniem 
27.05.1990 r. własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy Al . Jana 
Pawła II 15, ul . Karolewskiej bez nr i ul . Waldema ra Wróblewskiego bez nr , 
oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1/28 o pow. 81627 m², obręb P-28, 
uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr LD1M/00167448/4 prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, opisanej 
w karcie inwentaryzacyjnej nr 11950. Złożono odwołanie do Krajowej Komisji 
Uwłaszczeniowej.  

45. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 18.09.2019 r., znak: GN-IV.7532.363.2017.HC, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, z dniem 
27.05.1990 r. własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy 
Karolewskiej 55, 55A i bez numeru, Al. Włókniarzy 2 01, 203, 207, 209, 211, 217, 219, 
221/225 i pod ulic ą, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 15/66 o pow. 220 m², 
nr 15/73 o pow. 266314 m², nr 15/74 o pow. 403 m², w obrębie geod. P-17, uregulowanej 
w księdze wieczystej LD1M/00129806/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-
Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej nr 5439. Część terenu Dworca Łódź-Kaliska. Złożono odwołanie do 
Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.  

46. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 16.09.2019 r., znak: GN-IV.7532.203.2019.AGP, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, z dniem 
27.05.1990 r. własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi Tereny PKP , 
oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 71/133 o pow. 465 m², w obrębie geod. W-
36, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00325758/6 prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, opisanej 
w karcie inwentaryzacyjnej nr 14777. Złożono odwołanie do Krajowej Komisji 
Uwłaszczeniowej.  

47. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 16.09.2019 r., znak: GN-IV.7532.173.2017.AGP, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, z dniem 
27.05.1990 r. własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi Tereny PKP , 



oznaczona w ewidencji gruntów jako działki o nr nr: 155/1 o pow. 2714 m² i 156 o pow. 
137 m², w obrębie geod. W-36, 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. Złożono odwołanie do 
Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.  

48. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 27.09.2019 r., znak: GN-IV.7532.452.2017.SJ, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, z dniem 
27.05.1990 r. własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy Szlak 
Kolejowy , oznaczonej jako działka nr 1/34 o pow. 6152 m², w obrębie geod. W-14, 
uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00312230/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej nr 14707. Złożono odwołanie do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.  

49. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 27.09.2019 r., znak: GN-IV.7532.431.2017.SJ, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, z dniem 
27.05.1990 r. własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy Szlak 
Kolejowy , oznaczonej jako działka nr 1/32 o pow. 10709 m², w obrębie geod. W-14, 
uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00316484/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej nr 14967. Złożono odwołanie do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.  

50. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 23.09.2019 r., znak: GN-IV.7532.466.2017.AGP, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, z dniem 
27.05.1990 r. własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi 
ul . Tomaszowskiej b ez numeru , i szlak kolejo wy PKP, oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działki o nr nr: 178/61 o pow. 85941 m², w obrębie geod. W-35, 71/145 o pow. 
852 m², 71/146 o pow. 295227 m², w obrębie geod. W-36, nr 1/144 o pow. 7536 m²,  
nr 1/157 o pow. 20131 m², w obrębie geod. G-32, uregulowanej w księdze wieczystej 
LD1M/00178548/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, 
XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 5731. Złożono 
odwołanie do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. 

51. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 02.10.2019 r., znak: GN-IV.7532.357.2017.AGP, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, z dniem 
27.05.1990 r. własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi – szlak 
kolejowy Łód ź-Koluszki , oznaczona w ewidencji gruntów jako działki o nr nr: 1/27 o pow. 
1835 m², 1/50 o pow. 4820 m² i 1/51 o pow. 1070 m², w obrębie geod. W-34, uregulowanej 
w księdze wieczystej LD1M/00011633/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - 
Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej 
nr 3967. Złożono odwołanie do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. 

52. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 08.10.2019 r., znak: GN-IV.7532.359.2017.DD, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, z dniem 
27.05.1990 r. własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy 
Al. Włókniarzy bnr i pod ulic ą, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr nr: 
15/61 o pow. 316 m², 15/62 o pow. 496 m², 15/68 o pow. 995 m², w obrębie geod. P-17, 
uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00261019/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej nr 2614. Złożono odwołanie do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.  



53. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 10.10.2019 r., znak: GN-IV.7532.380.2018.HC, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, z dniem 
27.05.1990 r. własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy 
ul. Rzepichy bnr, ul. S ędziwoja bnr , w obrębie geod. W-40, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działki o nr nr: 119/25 o pow. 3572 m² (uregulowana w księdze wieczystej 
LD1M/00202431/0), 119/14 o pow. 851 m² (uregulowana w księdze wieczystej 
LD1M/00323591/3), opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 9614. Złożono odwołanie  
do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. 

54. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 10.10.2019 r., znak: GN-IV.7532.453.2017.SJ, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, z dniem 
27.05.1990 r. własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy 
ul. Olechowskiej bnr , w obrębie geod. G-20, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka o nr 48/2 o pow. 239 m², uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00158378/2, 
opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 2956. Złożono odwołanie do Krajowej Komisji 
Uwłaszczeniowej. 

55. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 22.10.2019 r., znak: GN-IV.7532.450.2014.AGP, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, z dniem 
27.05.1990 r. własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy Szlak 
Kolejowy , oznaczonej jako działka nr 1/2 o pow. 54175 m², obr. geod. G-10, 
uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00289517/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej nr 13232. Złożono odwołanie do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. 

56. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 22.10.2019 r., znak: GN-IV.7532.362.2015.SJ, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, z dniem 
27.05.1990 r. własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy Szlak 
Kolejowy , oznaczonej jako działka nr 259/54 pow. 4236 m², obr. geod. W-37, 
uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00287496/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej nr 13097. Złożono odwołanie do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. 

57. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 22.10.2019 r., znak: GN-IV.7532.312.2015.SJ, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, z dniem 
27.05.1990 r. własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy Szlak 
Kolejowy , oznaczonej jako działka nr 6/5 pow. 26953 m², obr. geod. P-36, uregulowanej 
w księdze wieczystej LD1M/00224868/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - 
Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej 
nr 10231. Złożono odwołanie do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. 

58. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 30.10.2019 r., znak: GN-IV.7532.521.2016.SJ, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, własności 
nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Jędrzejowskiej - pod ulic ą, 
przy ul. Przy PKP - pod ulic ą, przy ul. Teren PKP - pod ulic ą, w obrębie W-36 m. Łodzi, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki gruntu o nr nr: 71/93 o pow. 0,0407 ha, 
71/101 o pow. 0,0236 ha, 154 o pow. 0,0150 ha, 153/1 o pow. 0,0997 ha, 145/1 o pow. 
0,2219 ha, dla której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydziale 
Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta Nr LD1M/00046750/0, opisanej w 
karcie inwentaryzacyjnej nr 40658. Złożono odwołanie do Krajowej Komisji 
Uwłaszczeniowej. 



59. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 25.10.2019 r., znak: GN-IV.7532.66.2016.DD, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, z dniem 
27.05.1990 r. własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy 
ul. Drewnowskiej bnr , oznaczonej jako działka nr 356/1 pow. 1256 m², obr. geod. P-6, 
uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00302513/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej nr 13705. Złożono odwołanie do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. 

60. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 25.10.2019 r., znak: GN-IV.7532.151.2015.DD, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, z dniem 
27.05.1990 r. własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy Szlak 
Kolejowy , oznaczonej jako działka nr 30/14 pow. 47784 m², obr. geod. W-27, 
uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00296951/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej nr 13887. Złożono odwołanie do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. 

61. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 25.10.2019 r., znak: GN-IV.7532.303.2015.AW, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, z dniem 
27.05.1990 r. własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy 
ul. Wieńcowej bnr, Wie ńcowej pod ulic ą, oznaczonej jako działki o nr nr: 968/6 pow. 
933 m², 968/7 pow. 410 m², 968/12 pow. 89 m², w obr. geod. W-40, uregulowanej 
w księdze wieczystej LD1M/00279419/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - 
Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej 
nr 4760. Złożono odwołanie do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.  

62. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 04.11.2019 r., znak: GN-IV.7532.356.2015.DD, 
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 przy 
Tomaszowskiej 70 , oznaczonej jako działka nr 1/136 o pow. 736 m², w obr. geod. G-32, 
uregulowanej w księdze wieczystej 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.  

63. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 05.11.2019 r., znak: GN-IV.7532.366.2017.AW, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, własności 
nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Szlak Kolejowy , w obrębie 
geod. W-40, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki gruntu o nr nr: 1/19 o pow. 
2,9468 ha, 1/21 o pow. 0,0181 ha, 1/23 o pow. 0,0118 ha, dla której w Sądzie Rejonowym 
dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest 
księga wieczysta Nr LD1M/00312934/0, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 4514. 
Złożono odwołanie do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. 

64. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 05.11.2019 r., znak: GN-IV.7532.382.2013.DD, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, własności 
nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Szlak Kolejowy , w obrębie 
geod. W-34, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki gruntu o nr nr: 5/1 o pow. 0,3656 
ha, 1/1 o pow. 0,0132 ha, 1/2 o pow. 0,6793 ha, dla której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi 
- Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga 
wieczysta Nr LD1M/00012920/6, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 9787. Złożono 
odwołanie do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. 



65. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 05.11.2019 r., znak: GN-IV.7532.231.2018.SJ, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, własności 
nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Halnej 35 , oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działka nr 117/1 o pow. 282 m², w obrębie geod. W-11, 
uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00319167/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej nr 47512. Złożono odwołanie do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. 

66. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 08.11.2019 r., znak: GN-IV.7532.304.2015.AW, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, z dniem 
27.05.1990 r. własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy 
ul. Tomaszowskiej , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/154 o pow. 977 m², 
w obrębie geod. G-32, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00292340/2 prowadzonej 
przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, 
opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 5152. Złożono odwołanie do Krajowej Komisji 
Uwłaszczeniowej. 

67. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 30.10.2019 r., znak: GN-IV.7532.375.2017.SJ, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, z dniem 
27.05.1990 r. własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy 
Al. Włókniarzy 221/225 , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 15/55 o pow. 
20202 m², w obrębie geod. P-17, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00223164/0, 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg 
Wieczystych, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 10239. Złożono odwołanie do 
Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. 

68. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 15.11.2019 r., znak: GN-IV.7532.95.2017.AW, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, własności 
nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Olechowskiej bnr , oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działka nr 47/9 o pow. 239 m², w obrębie geod. G-20, 
uregulowanej w  księdze wieczystej LD1M/00119291/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej nr 47320. Złożono odwołanie do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. 

69. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 02.12.2019 r., znak: GN-IV.7532.186.2016.HC, 
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 przy 
ul. Zakładowej 139 , oznaczonej jako działka nr 120/89 o pow. 1392 m², w obrębie geod. 
W-37, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00269441/0, prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, opisanej 
w karcie inwentaryzacyjnej nr 14154. Złożono odwołanie do Krajowej Komisji 
Uwłaszczeniowej. 

70. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 22.11.2019 r., znak: GN-IV.GN.V.72200/I/736/ 
99/AW, o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, 
własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi w pasie PKP , oznaczonej 
w operacie ewidencji gruntów i budynków jako: 

− działka nr 1/3 o pow. 3602 m², w obrębie geod. G-31 (aktualnie działki: nr 1/94 o pow. 
932 m² oraz nr 1/95 o pow. 2670 m², w obrębie geod. G-31, uregulowana obecnie 
w księdze wieczystej LD1M/00188670/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi 



- Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych), opisana w karcie 
inwentaryzacyjnej nr 10166, 

− działka nr 1/4 o pow. 1907 m², w obrębie geod. G-31, uregulowana obecnie w 
księdze wieczystej LD1M/00188670/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - 
Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych), opisana w karcie 
inwentaryzacyjnej nr 10166 i nr 40656, 

− działki nr 71/20 o pow. 43 m², w obrębie geod. W-36 (obecnie  
KW Nr LD1M/00263789/9) i nr 71/21 o pow. 1786 m², w obrębie geod. W-36 (obecnie 
KW Nr LD1M/00263606/3), w dniu 27.05.1990 r. stanowiące działkę nr 71/3 o pow. 
1829 m², w obrębie geod. W-36, uregulowaną w księdze wieczystej KW 69221 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział 
Ksiąg Wieczystych, opisana w karcie inwentaryzacyjnej nr 14011. 

Złożono odwołanie do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. 
Złożono odwołania do KKU dla gruntów o ł ącznej pow. 104,7807 ha. 

71. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia z dnia 07.10.2019 r., znak: GN-IV.7532.388.2017. 
AW, o odmowie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia, z mocy prawa, z dniem 
27.05.1990 r., przez gminę Miasto Łódź części nieruchomości Skarbu Państwa położonej 
w  Łodzi przy ul . Konstantynowskiej bnr i Rzeka Łódka , oznaczonej w operacie 
ewidencji gruntów oraz budynków jako działki o nr nr: 2/24 o pow. 312 m², 2/23 o pow. 
201 m² i 6/15 o pow. 51 m², w obrębie geod. P-25, uregulowanej w księdze wieczystej 
LD1M/00314131/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 
XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 14915. W dniu 
09.10.2019 r. złożono prośbę do  Wojewody Łódzkiego o podjęcie z urzędu na podstawie 
art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 24.11.1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast 
oraz o miejskich strefach usług publicznych (t.j.: Dz.U. z 1997 Nr 36, poz. 224, ze zm.), 
w związku z art. 2 ust. 3 tej ustawy, decyzji komunalizacyjnej dotyczącej stwierdzenia 
nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź części w/w mienia oznaczonego jako 
działki o nr nr: 2/24 o pow. 312 m², 2/23 o pow. 201 m². W odniesieniu do działki 6/15 
o pow. 51 m², w obrębie geod. P-25, brak jest podstaw do złożenia odwołania, ponieważ 
stanowi ona część rzeki Łódki i jako woda płynąca nie podlega komunalizacji na rzecz 
jednostki samorządu terytorialnego. 

72. Decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 22.11.2019 r., znak: GN-IV.7532.201.AW, o  
I o odmowie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa z dniem 27 maja 1990 r. 

przez gminę Miasto Łódź części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi 
przy ul. Jadzi Andrzejewskiej 5, ul. Jadzi Andrzejewskiej - pod ulic ą, ul. Jadzi 
Andrzejewskiej b.nr oraz ul. Technicznej - pod ulic ą, tj. udziału wynoszącego 
701/9052 części we współwłasności działki nr 51/7 o pow. 9052 m², w obrębie W-32 
oraz działek: nr 56/16 o pow. 828 m², i nr 56/33 o pow. 3456 m², w obrębie W-32, 
uregulowanych w księdze wieczystej KW Nr LD1M/00021818/4, prowadzonej przez 
Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, 

II   o stwierdzeniu nieodpłatnego nabycie z mocy prawa z dniem 27 maja 1990 r. przez 
gminę Miasto Łódź części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy 
ul. Jadzi Andrzejewskiej 5, ul. Jadzi Andrzejewskiej - pod ulic ą, ul. Jadzi 
Andrzejewskiej b.nr oraz ul. Technicznej - pod ulic ą, tj. udziału wynoszącego 
8351/9052 części we współwłasności działki nr 51/7 o pow. 9052 m², w obrębie W-32 
oraz działek: nr 51/5 o pow. 1078 m², nr 32/33 o pow. 1446 m², nr 32/35 o pow. 



160 m², nr 42/25 o pow. 759 m² oraz nr 39/16 o pow. 317 m², w obrębie geod. W-33, 
uregulowanych w księdze wieczystej KW Nr LD1M/00021818/4, prowadzonej przez 
Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi - XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, 

opisanych w karcie inwentaryzacyjnej nr 30821. 
Nie składano odwołania, z uwagi na prawo zarządu przedsiębiorstwa państwowego 
Zespołu Elektrociepłowni im. Lenina w Łodzi, istniejące w dniu wejścia w życie ustaw 
samorządowych, to jest w dniu 27.05.1990 r., co potwierdza opracowanie geodezyjno-
prawne z dnia 02.09.2019 r. sporządzone przez Konsorcjum Geodezyjne.  
Ostatecznie w wyniku przedmiotowego rozstrzygnięcia Wojewody Łódzkiego własnością 
gminy Miasto Łódź stał się teren o pow. 12111 m², a w Skarbie Państwa pozostały 
grunty o pow. 4985 m². Zakończenie procesu komunalizacji ma istotne znaczenie w 
związku ze złożoną przez ZRE KATOWICE ofertą nabycia od gminy Miasto Łódź 
rzeczonych gruntów. 

73. Na zakończenie merytorycznych obrad przyjęto dokumentacją inwentaryzacyjnej ujętą 
w arkuszu spisowym nr 242. 

74. W sprawach organizacyjnych, przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji oraz 
został odwołany Pan Bartłomiej  DYBA-BOJARSKI  z funkcji Wiceprzewodniczącego 
Komisji  Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Łodzi, głosowało: 4 – za, 0 – przeciw,  
1 – osoba się wstrzymała. 
Równocześnie do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji  Inwentaryzacyjnej 
Rady Miejskiej w Łodzi został wybrany Pan Tomasz ANIELAK , głosowało: 4 – za,  
0 – przeciw, 1 – osoba się wstrzymała. 

 
 

Osoba odpowiedzialna: Andrzej Pilarski  
     Data sporządzenia: 10.12.2019 r.  
 
 


