
Posiedzenie nr 8 
Komisji Inwentaryzacyjnej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
8 grudnia 2015 roku. 

1. W pierwszej kolejności Komisja Inwentaryzacyjna Rady Miejskiej w Łodzi rozpatrzyła projekt 
budżetu Miasta Łodzi na 2016 rok (druk Nr 269/2015 – projekt z dnia 16.11.2015 roku). 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2016 rok Komisja 
Inwentaryzacyjna Rady Miejskiej w Łodzi analizowała w zakresie dochodów i wydatków 
realizowanych przez Wydział Praw do Nieruchomości oraz Wydział Majątku 
w Departamencie Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta Łodzi i Łódzki Ośrodek Geodezji.  

W zakresie dochodów Wydziału Praw do Nieruchomości i Wydziału Majątku – opinie Komisji 
Inwentaryzacyjnej były negatywne. 

W zakresie wydatków Wydziału Praw do Nieruchomości i Wydziału Majątku – opinie Komisji 
Inwentaryzacyjnej były pozytywne. 

W zakresie dochodów Łódzkiego Ośrodka Geodezji, Komisja Inwentaryzacyjna zaopiniowała 
je pozytywnie. Natomiast w zakresie wydatków Komisja Inwentaryzacyjna, nie zajęła 
stanowiska. 

2. Następnie rozpatrzono projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040 (druk Nr 270/2015 – projekt z dnia 16.11.2015 
roku). 

Pozytywnie został zaopiniowano projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040, w zakresie działania Komisji Inwentaryzacyjnej 
Rady Miejskiej w Łodzi.  

3. W kwestii wykazów dróg znajdujących się (położonych) na terenie miasta Łodzi i pełniących 
funkcję publiczną oraz informacji dotyczącej podejmowanych działań (lub ich propozycji) 
przez jednostki Urzędu Miasta Łodzi, mających na celu ich przejęcie na rzecz gminy Miasto 
Łódź, czy też Skarbu Państwa, wraz z informacją czy drogi te były objęte działaniami 
inwestycyjnymi miasta – ustalono, iż taka sytuacja miała miejsce w odniesieniu tylko 
do jednej nieruchomości.  

Informację dotyczącą tego tematu na posiedzeniu przedstawiła Pani Jolanta PARADOWSKA  
– P.O. Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Zarządu Dróg i Transportu 
w  Łodzi. Przewodniczący Komisji poprosił, aby jednak była pisemna informacja dotycząca tego 
tematu przygotowana przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi. 

Następnie w sprawach bie żących omówiono nast ępujące sprawy sporne w zakresie 
komunalizacji mienia Skarbu Pa ństwa.  

4. Decyzja nr 298 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 15.09.2015 r., znak: DAP-
WN.736.3.2015/AJ, uchylająca własną decyzję Nr 270 z dnia 31.05.2013 r., znak: DAP-WPK-
757-1-186/12/13/MSte, o stwierdzeniu nieważności decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 
16.07.2001 r. nr GN.V.7723/Ł/1910/ 2001, w sprawie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia, 
z mocy prawa, przez gminę Miasto Łódź nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi 
przy ul. Kolumny 287 (zaplecze) i 273 (zaplecze), ul. Br ójeckiej 5/7, ul. Bez Nazwy b. nr , 
oznaczonej jako działka nr 589 o pow. 33595 m², w obrębie geod. G-55, uregulowanej 
w księdze wieczystej KW 67550, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nieruchomości nr 33532, 
która stanowi integralną część w/w decyzji oraz odmawiająca stwierdzenia nieważności w/cyt. 
decyzji Wojewody Łódzkiego (sprawa rozpatrywana po wyroku WSA w Warszawie z dnia 
31.10.2014 r., sygn. I SA/Wa 163/14, wniosek o stwierdzenie nieważności komunalizacji złożyła 
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi).  
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5. Decyzja nr 316 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30.09.2015 r., znak: DAP-
WN.736.229.2014/AJ, utrzymująca w mocy decyzję Nr 186 Ministra Administracji i Cyfryzacji 
z dnia 28.03.2014 r., DAP-WPK.736.430.2014.MSte, o odmowie stwierdzenia nieważności 
decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 17.07.2003 r., znak: SP.VII/GN.V.72200/I/2907/2000, 
podjętej w przedmiocie komunalizacji na rzecz gminy Miasto Łódź nieruchomości położonej 
w Łodzi przy ul. Kopernika 53a , oznaczonej jako działka nr 67/4 o pow. 997 m², w obr. geod. 
P-18, uregulowanej w księdze wieczystej KW 109701, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej 
nr 49925. 

6. Decyzja nr 372 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27.10.2015 r., znak: DAP-
WPK.736.31.2015/MGa, odmawiająca stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji nr 16 z dnia 05.02.2002 r., odmawiającej stwierdzenia 
nieważności decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 09.12.1993 r., znak: GG.V-72200/I/ 6585/93, 
o stwierdzeniu nieodpłatnego nabycia, z mocy prawa, z dniem 27.05.1990 r., własności 
nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wczasowej 15a , oznaczonej jako działka nr 368/1 
o pow. 588 m², w obrębie geod. B-21, uregulowanej w księdze wieczystej KW 48240 
(LD1M/00048240/6), opisanej w karcie inwentaryzacyjnej NKN 29956.  

7. Decyzja nr 407 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12.11.2015 r., znak: DAP-
WPK.736.543.2015/MICh, stwierdzająca nieważność decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 
17.05.2011 r., znak: GN.V-7723/Ł/Wlkm/10532/2009/BG, o stwierdzeniu nieodpłatnego 
nabycia, z mocy prawa, z dniem 01.01.1996 r., własności nieruchomości położonej w Łodzi 
przy ul. Narutowicza (cz. ul.) , oznaczonej jako działka nr 407/26 o pow. 491 m², w obrębie 
geodezyjnym S-1, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00222117/9, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej NKN 8886, w części obejmującej udział 6/10 w prawie własności 
w/w nieruchomości.  

8. Decyzja nr 406 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12.11.2015 r., znak: DAP-
WPK.736.334.2015/MICh, stwierdzająca nieważność decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 
17.05.2011 r., znak: GN.V-7723/Ł/10532/2009/BG, o stwierdzeniu nieodpłatnego nabycia, 
z mocy prawa, z dniem 27.05.1990 r., własności nieruchomości położonej w Łodzi 
przy ul. Narutowicza (b. nr.) , oznaczonej jako działka nr 481 o pow. 182 m², w obrębie 
geodezyjnym S-6, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00222117/9, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej NKN 8886, w części obejmującej udział 6/10 w prawie własności 
w/w nieruchomości.  

9. Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 16.11.2015 r., Nr KKU - 288/13, uchylająca 
decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 04.11.2013 r., znak: GN-IV.7532.208. 12.AGP, o odmowie 
stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, nieruchomości Skarbu Państwa 
położonej w Łodzi przy ul. Legionów - pod ulic ą, tereny kolejowe , oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działki o nr nr: 15/57 o pow. 4250 m², 15/59 o pow. 1625 m², 15/58 o pow. 
2211 m², w obrębie geod. P-17, uregulowanej w księdze wieczystej numer LD1M/00130256/3, 
opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 46545 oraz w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy 
prawa przez gminę Miasto Łódź w/w mienia. 

10. Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 18.09.2015 r., Nr KKU - 187/13, uchylająca 
decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 30.07.2013 r., nr GN-IV.GN.V. 7723/Ł/11846c/2010/AS, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, nieruchomości 
Skarbu Państwa położonej w Łodzi ul. Dyspozytorskiej 2/18, ul. Zakładowej 152, 
ul. Trakcyjnej , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr nr: 58/4 o pow. 6899 m², 58/5 
o pow. 43674 m², 61/3 o pow. 2866 m², 61/4 o pow. 3991 m², w obrębie geod. W-37, 
uregulowanej w księdze wieczystej numer LD1M/00223698/2, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej nr 2818 oraz w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez gminę 
Miasto Łódź w/w mienia. 
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11. Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 07.09.2015 r., Nr KKU - 175/14, uchylająca 
decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 09.10.2014 r., znak: GN-IV.7532.581. 2012.AW, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, własności części 
nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Linia kolejowa nr 017 Łód ź 
Fabryczna – Warszawa Wschodnia Stacja Łód ź Widzew, ul. Maszynowa 10 i 12 , 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/49 o pow. 4122 m², w obrębie geodezyjnym 
W-19, uregulowanej w księdze wieczystej numer LD1M/00262034/5, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej 20205 oraz w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez gminę 
Miasto Łódź w/w mienia. 

12. Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 07.09.2015 r., Nr KKU - 173/14, uchylająca 
decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 09.10.2014 r., znak: GN-IV.7532.580.2012.AW, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, własności części 
nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Maszynowej 8 , oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działka nr 1/14 o pow. 14890 m², w obrębie geod. W-19, 
uregulowanej w księdze wieczystej numer LD1M/00239113/3, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej 22334 oraz w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez gminę 
Miasto Łódź w/w mienia. 

13. Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 07.09.2015 r., Nr KKU - 191/13, uchylająca 
decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 27.08.2013 r., znak: GN-IV.GN.V.7723/Ł/10946.1/ 
2010/AWa, o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, części 
nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi wzdłuż szlaku kolejowego Łód ź Chojny  
– Łód ź Widzew , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3/1 o pow. 129 m², w obrębie 
geod. W-21, uregulowanej w księdze wieczystej numer LD1M/00071866/0, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej nr 10425  oraz w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez gminę 
Miasto Łódź w/w mienia. 

14. Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 14.09.2015 r., Nr KKU - 193/13, uchylająca 
decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 27.08.2013 r., nr GN-IV.7532.569. 2011.AWa, o odmowie 
stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, nieruchomości Skarbu Państwa 
położonej w Łodzi przy torach PKP , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 134 
o pow. 297 m², w obrębie geod. P-26, uregulowanej w księdze wieczystej numer 
LD1M/00052537/6, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 45450 oraz w sprawie stwierdzenia 
nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź w/w mienia. 

15. Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 16.09.2015 r., Nr KKU - 53/15, uchylająca 
decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 16.02.2015 r., znak: GN-IV.7532.322. 3.2012.MJan, 
o odmowie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź 
własności części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Niciarnianej 51 
i ul. Niciarnianej (pod ulic ą), oznaczonej w ewidencji gruntów oraz budynków jako działka nr 
228/226 o pow. 642 m², w obrębie geod. W-27, uregulowanej księdze wieczystej 
LD1M/000142631/3, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 3906 oraz w sprawie stwierdzenia 
nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź w/w mienia. 

16. Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 16.09.2015 r., Nr KKU - 54/15, uchylająca 
decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 16.02.2015 r., znak: GN-IV.7532.322. 4.2012.MJan, 
o odmowie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź 
własności części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Niciarnianej 51 
i ul. Niciarnianej (pod ulic ą), oznaczonej w ewidencji gruntów oraz budynków jako działka nr 
228/227 o pow. 768 m², w obrębie geod. W-27, uregulowanej księdze wieczystej 
LD1M/000142631/3, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 3906 oraz w sprawie stwierdzenia 
nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź w/w mienia. 

17. Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 16.09.2015 r., Nr KKU - 55/15, uchylająca 
decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 16.02.2015 r., znak: GN-IV.7532.322. 14.2012.MJan, 
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o odmowie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź 
własności części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Niciarnianej 51 
i ul. Niciarnianej (pod ulic ą), oznaczonej w ewidencji gruntów oraz budynków jako działka nr 
228/258 o pow. 1570 m², w obrębie geod. W-27, uregulowanej księdze wieczystej 
LD1M/000142631/3, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 3906 oraz w sprawie stwierdzenia 
nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź w/w mienia. 

18. Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 16.09.2015 r., Nr KKU - 56/15, uchylająca 
decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 16.02.2015 r., znak: GN-IV.7532.322. 16.2012.MJan, 
o odmowie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź 
własności części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Niciarnianej 51 
i ul. Niciarnianej (pod ulic ą), oznaczonej w ewidencji gruntów oraz budynków jako działki nr 
228/260 o pow. 12 m² i nr 228/261 o pow. 7 m², w obrębie geod. W-27, uregulowanej księdze 
wieczystej LD1M/000142631/3, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 3906 oraz w sprawie 
stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź w/w mienia. 

19. Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 16.11.2015 r., Nr KKU - 279/13, uchylająca 
decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 05.11.2013 r., znak: GN-IV.7532.698. 2011.MJan, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, nieruchomości 
Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Przylesie 18/38 i Szlak Kolejowy , oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działki o nr nr: 119/63 o pow. 1275 m², 119/62 o pow. 174 m², 971/8 
o  pow. 13202 m², w obrębie geod. W-40, uregulowanej w księdze wieczystej numer 
LD1M/00261737/6, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 43960  oraz w sprawie stwierdzenia 
nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź w/w mienia. 

20. Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 16.11.2015 r., Nr KKU - 289/13, uchylająca 
decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 04.11.2013 r., znak: GN-IV.7532.207. 12.AGP, o odmowie 
stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, nieruchomości Skarbu Państwa 
położonej w Łodzi przy Al. Ks. Biskupa Władysława Bandurskiego - pod ulic ą, 
ul. Marato ńskiej - pod ulic ą, ul. Karolewskiej - pod ulic ą, szlak kolejowy , oznaczonej w 
ewidencji gruntów jako działki o nr nr: 1/67 o pow. 7521 m², 1/69 o pow. 5698 m², 1/100 o pow. 
1767 m², 1/102 o pow. 116 m², 1/68 o pow. 2359 m², 1/70 o pow. 3164 m², 1/99 o pow. 120 m², 
1/101 o pow. 128 m², w obrębie geod. P-28, uregulowanej w księdze wieczystej numer 
LDIM/00122853/9, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 9866  oraz w sprawie stwierdzenia 
nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź w/w mienia. 

Wyżej wymienionymi decyzjami Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej skomunalizowano grunty 
o łącznej powierzchni 12,9505 ha. 

21. Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 16.09.2015 r., Nr KKU - 192/13, uchylająca 
decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 27.08.2013 r., nr GN-IV.7531.225. 2012.AWa, o odmowie 
stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, nieruchomości Skarbu Państwa 
położonej w Łodzi przy ul. Limanowskiego (pod ulic ą), oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działki o nr nr: 144/35 o pow. 426 m² i 144/39 o pow. 698 m², w obrębie geod. B-45, 
uregulowanej w księdze wieczystej numer LD1M/00273067/5, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej nr 32862  oraz o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia. 

22. Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 14.10.2015 r., Nr KKU - 194/13, uchylająca 
decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 06.11.2013 r., znak: GN-IV.7532.669. 2012.AS, w sprawie 
odmowy stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź własności 
niezabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 35 , oznaczonej jako 
działka nr 211/1 o pow. 1526 m², w obrębie geod. W-24, uregulowanej w księdze wieczystej 
numer LD1M/00106981/7, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 43730 oraz o przekazaniu 
sprawy do ponownego rozpatrzenia. 
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23. Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 04.11.2015 r., Nr KKU - 263/13, uchylająca 
decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 11.10.2013 r., znak: GN-IV.7532.403.2012.AGP, 
o odmowie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź 
nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Obywatelskiej 117-129 , 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr nr: 62/13 o pow. 1157 m², nr 62/15 o pow. 
4103 m², nr 62/23 o pow. 4296 m², nr 62/25 o pow. 3250 m², nr 62/40 o pow. 399 m², nr 62/42 
m², w obrębie geod. P-36, uregulowanej w księdze wieczystej numer LD1M/00118861/7, 
opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 51645 oraz o przekazaniu sprawy do ponownego 
rozpatrzenia. 

24. Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 04.11.2015 r., Nr KKU - 264/13, uchylająca 
decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 11.10.2013 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 
oraz o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia. 

25. Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 12.11.2015 r., Nr KKU - 265/13, uchylająca 
decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 11.10.2013 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 
oraz o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia (w decyzji pomylono dane geodezyjne 
oraz numer zaskarżonej decyzji). 

26. Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 16.11.2015 r., Nr KKU - 89/13, utrzymująca 
w mocy, po rozpatrzeniu odwołania Agencji Nieruchomości Rolnych, decyzję Wojewody 
Łódzkiego z dnia 30.04.2013 r., znak: GN-IV.7532.611.2011.2012. AW, odmawiającej 
uchylenia ostatecznej decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 16.04.2012 r., znak: GN-
IV.7532.611.2011.AW w sprawie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa z dniem 
27.05. maja 1990 r. przez gminę Miasto Łódź, na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 
1990 r. Przepisy wprowadzające (...) , prawa własności nieruchomości położonej w Łodzi przy 
ul. Grabi ńskiej b. nr , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 12 o pow. 17648 m² 
(obecnie nr 12/1 o  pow. 17657 m²), w obrębie W-46, uregulowanej w księdze wieczystej 
numer LDIM100020133/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi - 
XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 52175. 

27. Postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 18.11.2015 r., Nr KKU-96/15, 
uchylające postanowienie Wojewody Łódzkiego z dnia 27.03.2015 r. znak: GN-IV.GN.V.7723 
/Ł/4943/2002/AW, dotyczące zawieszenia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie 
komunalizacji, z mocy prawa, nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Traugutta 25 , 
oznaczonej jako działka nr 158/26 o pow. 4505 m², w obrębie geod. S-6, uregulowanej 
w księdze wieczystej LD1M/00003137/4, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej Nr 46335. 

28. Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 09.09.2015 r., Nr KKU-23/14, utrzymująca 
w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 07.01.2014 r., znak: GN-IV.7532.434.2012.MJan, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, części 
nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Marato ńskiej (bez nr) , Nowy 
Józefów 20, oznaczonej jako działki o nr nr: 11/1 o pow. 17317 m² i 61/10 o pow. 12159 m², 
w obrębie geod. P-38, uregulowanej księdze wieczystej LD1M/00019691, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej nieruchomości nr 9945. Złożono skargę do WSA w Warszawie. 

29. Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 26.08.2015 r., Nr KKU - 64/15, utrzymująca 
w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 04.02.2015 r., znak: GN-IV.GN.V/SP.VII.7723/ 
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Ł/7647/2006/HC/AS, o odmowie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez 
gminę Miasto Łódź własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy 
ul. Szparagowej 6/8 , oznaczonej w ewidencji gruntów oraz budynków jako działka nr 46/44 
o pow. 2703 m², w obr. geod. B-35, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00132556/0, 
opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 6486. Złożono skargę do WSA w Warszawie. 

30. Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 26.08.2015 r., Nr KKU - 162/13, utrzymująca 
w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 08.07.2013 r., znak: GN-IV.7532.175. 2011.HC, 
o odmowie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź 
nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 143 , 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4/85 o powierzchni 1502 m², 
w obrębie geodezyjnym W-27, uregulowanej księdze wieczystej LD1M/00164851/1, opisanej 
w karcie inwentaryzacyjnej nr 3890. Złożono skargę do WSA w Warszawie. 

31. Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 26.08.2015 r., Nr KKU - 164/13, utrzymująca 
w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 08.07.2013 r., znak: GN-IV.7532.163.2011.HC, 
o odmowie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź 
nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 143 , 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4/57 o powierzchni 262 m², 
w obrębie geodezyjnym W-27, uregulowanej księdze wieczystej LD1M/00088567/6, opisanej 
w karcie inwentaryzacyjnej nr 3263. Złożono skargę do WSA w Warszawie. 

32. Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 26.08.2015 r., Nr KKU - 164/13, utrzymująca 
w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 08.07.2013 r., znak: GN-IV.7532.163.2011.HC, 
o odmowie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź 
nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 143 , 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4/57 o powierzchni 262 m², 
w obrębie geodezyjnym W-27, uregulowanej księdze wieczystej LD1M/00088567/6, opisanej 
w karcie inwentaryzacyjnej nr 3263. Złożono skargę do WSA w Warszawie. 

33. Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 07.09.2015 r., Nr KKU - 216/13, utrzymująca 
w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 27.06.2013 r., znak: GN-IV.SP.VII.7723/Ł/6478/ 
2004/AW, o odmowie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto 
Łódź nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Niciarnianej 45 , oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działka nr 4/51 o pow. 48601 m², w obr. geod. W-27, uregulowanej w 
księdze wieczystej numer LD1M/00088561/4, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 3255. 

34. Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 27.08.2015 r., Nr KKU - 130/14, utrzymująca 
w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 30.07.2014 r., znak: GN-IV.7532.321.2012.MJan, 
o odmowie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź 
nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Niciarnianej 60, pod ulic ą, 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 229/17 o pow. 47 m², 229/16 o pow. 
103 m², 229/18 o pow. 8207 m², w obrębie geodezyjnym W-27, uregulowanej księdze 
wieczystej LD1M/00031308/9, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 3903. Złożono skargę 
do WSA w Warszawie. 

35. Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 31.08.2015 r., Nr KKU - 15/15, utrzymującą 
w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 17.12.2014 r., znak: GN-IV. 7532.293.2011.AW, 
o  odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, własności 
nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Sianokosy 8 , oznaczonej jako działka nr 5/8 o pow. 
2957 m², w obrębie geod. B-3, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00111099/5, opisanej 
w karcie inwentaryzacyjnej nr 39498. Złożono skargę do WSA w Warszawie. 

36. Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 21.08.2015 r., Nr KKU - 190/13, uchylająca 
decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 27.08.2013 r., nr GN-IV.7532.204. 2012.AWa, o odmowie 
stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, nieruchomości Skarbu Państwa 
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położonej w Łodzi przy ul. Informatycznej (b.nr),  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 
o nr nr: 71/23 o pow. 2241 m² i 71/25 o pow. 237 m², w obrębie geod. W-36, uregulowanej 
w księdze wieczystej numer LD1M/00183137/9, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 11491 
oraz przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia. Złożono skargę do WSA w Warszawie. 

37. Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 24.09.2015 r., Nr KKU - 37/14, utrzymująca 
decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 31.01.2014 r., znak: GN-IV.SP.VII. 7723/Ł/8034/2005/BS/ 
HC, w sprawie odmowy stwierdzenia nieodpłatnego nabycia, z mocy prawa, przez gminę 
Miasto Łódź własności nieruchomości położonej w Łodzi przy Al. Ko ściuszki 123, 
Al. Ko ściuszki b. nr , pod ulicą, oznaczonej jako działki nr 7/15 o pow. 2219 m² oraz nr 7/16 
o pow. 559 m², w obrębie geod. S-8, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00087979/0, 
opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 38532. W odniesieniu do działki nr 7/16 o pow. 559 m², 
złożono wniosek do Wojewody Łódzkiego 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.). 

38. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 21.10.2015 r., znak: GN-IV.7532.323.2012.MJan, 
w sprawie odmowy stwierdzenia nieodpłatnego nabycia, z mocy prawa, przez gminę Miasto 
Łódź własności części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Niciarnianej 51 , tj. udziału 
wynoszącego 12661/27188 części we współwłasności działki nr 228/232 o  pow. 27188 m², 
w obrębie geodezyjnym W-27, uregulowanych w księdze wieczystej LD1M/00131903/1, 
opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 3907. W/cyt. decyzją Wojewoda Łódzki stwierdza 
komunalizację pozostałej części nieruchomości to jest udziału wynoszącego 14527/27188 w jej 
współwłasności. Nie składano odwołania z uwagi na prawo zarządu istniejące w dniu wejścia 
w życie ustaw samorządowych, tj. w dniu 27.05.1990 r., dla Kombinatu Maszyn Włókienniczych 
"WIFAMA". 

39. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 16.11.2015 r., znak: GN-IV.GN.7723/Ł/9259/ 2007/MJan, 
w sprawie odmowy stwierdzenia nieodpłatnego nabycia, z mocy prawa, przez gminę Miasto 
Łódź własności części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Koli ńskiego 5 , tj. udziału 
wynoszącego 3526/7530 części we współwłasności działki nr 557/26 o pow. 7530 m², 
w obrębie geodezyjnym B-23, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00175099/1, opisanej 
w karcie inwentaryzacyjnej nr 5497. W/cyt. decyzją Wojewoda Łódzki stwierdza komunalizację 
pozostałej części nieruchomości to jest udziału wynoszącego 4004/7530 w jej współwłasności. 
Nie składano odwołania z uwagi na prawo zarządu Wytwórni Urządzeń Komunalnych „WUKO”.  

40. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 16.11.2015 r., znak: GN-IV.GN.7723/Ł/9258/ 2007/MJan, 
w sprawie odmowy stwierdzenia nieodpłatnego nabycia, z mocy prawa, przez gminę Miasto 
Łódź własności części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Okopowej 7/106 , tj. udziału 
wynoszącego 1431/2937 części we współwłasności działki nr 557/25 o pow. 2937 m², 
w obrębie geodezyjnym B-23, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00175102/6, opisanej 
w karcie inwentaryzacyjnej nr 5483. W/cyt. decyzją Wojewoda Łódzki stwierdza komunalizację 
pozostałej części nieruchomości to jest udziału wynoszącego 1506/2937 w jej współwłasności. 
Nie składano odwołania z uwagi na prawo zarządu Wytwórni Urządzeń Komunalnych „WUKO”.  

41. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 21.10.2015 r., znak: GN-IV.7532.4.2013.MJan, w sprawie 
odmowy stwierdzenia nieodpłatnego nabycia, z mocy prawa, przez gminę Miasto Łódź 
własności części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Jarosława D ąbrowskiego 
207/213, tj. udziału wynoszącego 4759/6115 części we współwłasności działki nr 201/18 o pow. 
6115 m², w obrębie geodezyjnym G-18, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00083693/3, 
opisanej w karcie inwentaryzacyjnej tzw. roboty przerwanej nr 4092. W/cyt. decyzją Wojewoda 
Łódzki stwierdza komunalizację pozostałej części nieruchomości to jest udziału wynoszącego 
1356/6115 w jej współwłasności. Nie składano odwołania z uwagi na prawo zarządu Zakładów 
Przemysłu Filcowego w Łodzi. Postępowanie wszczęte z urzędu – na wniosek Starosty  
– Prezydenta Miasta Łodzi, wykonującego zadania organów administracji rządowej. 
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42. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 17.1.2015 r., znak: GN-IV.7532.327.2013.MJan, 
w sprawie odmowy stwierdzenia nieodpłatnego nabycia, z mocy prawa, przez gminę Miasto 
Łódź własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Kujawskiej 4 , oznaczonej jako 
działka nr 112/13 o pow. 5782 m², w obrębie geodezyjnym B-36, uregulowanej w księdze 
wieczystej LD1M/00000833/2, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 51966. Nie składano 
odwołania z uwagi na prawo zarządu Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych.  

43. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 17.09.2015 r., znak: GN-IV.7532.515.2012.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. Informatycznej - pod 
ulic ą, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr nr: 178/58 o pow. 6777 m² i nr 178/60 
o  pow. 9949 m², w obrębie geod. W-35, 71/136 o pow. 32313 m² i 71/143 o pow. 8438 m², 
w obrębie geod. W-36 oraz 120/71 o pow. 22357 m², w obrębie geod. W-37, uregulowanej 
w księdze wieczystej numer: LD1M/00180501/1, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej 43227. 
Złożono odwołanie. 

44. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 20.10.2015 r., znak: GN-IV.7532.379.2013.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 Szlaku Kolejowym , 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 71/49 o pow. 2931 m², w obrębie geod. W-36, 
uregulowanej w księdze wieczystej numer: LD1M/00184232/2, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej 41427. Złożono odwołanie. 

45. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 21.10.2015 r., znak: GN-IV.7532.380.2013.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 Szlaku Kolejowym , 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 71/95 o pow. 1164 m² oraz nr 71/58 o pow. 511 
m², w obrębie geod. W-36, uregulowanej w księdze wieczystej numer: LD1M/00223724/4, 
opisanej w karcie inwentaryzacyjnej 51989. Złożono odwołanie. 

46. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 20.10.2015 r., nr GN-IV.7532.437.2.2014.MJan, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, części 
nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Zgierskiej (pod ulic ą), oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działki o nr nr: 1/100 o pow. 26 m² i 1/98 o pow. 30 m², w obrębie 
geodezyjnym B-08, uregulowanej w księdze wieczystej numer LD1M/00291615/4, opisanej 
w karcie inwentaryzacyjnej nr 13248. Złożono odwołanie. Na pozostały teren uregulowany w tej 
księdze wieczystej Wojewoda Łódzki decyzją z dnia 20.10.2015 r., nr GN-IV.7532.437.1. 
2014.MJan, orzekł o komunalizacji działek nr 1/97 o pow. 138 m² i nr 1/99 o pow. 51 m², 
w obrębie geodezyjnym B-08. 

47. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 14.09.2015 r., znak: GN-IV.7532.157.2015.MJan, 
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. Łagiewnickiej 97 , 
oznaczonej jako działka nr 334/4 o pow. 768 m², w obrębie geod. B-49, uregulowanej 
w księdze wieczystej LD1M/00011055/4, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej tzw. „roboty 
przerwanej” NKN 13965. Nie składano odwołania. Postępowanie wszczęte z urzędu  
– na wniosek Starosty – Prezydenta Miasta Łodzi, wykonującego zadania organów 
administracji rządowej. Wojewoda Łódzki decyzje o odmowie uzasadnił faktem pozostawania 
w dniu wejścia w życie ustaw samorządowych, to jest w dniu 27.05.1990 r., wyżej opisanej 
nieruchomości we władaniu Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii, czyli jednostki realizującej 
zadania należące do właściwości organów administracji rządowej. Zgodnie z orzecznictwem 
sądów administracyjnych oraz Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w Warszawie, użytkowanie 
danej nieruchomości przez jednostkę realizującą zadania należące do właściwości organów 
administracji uniemożliwia jej komunalizację z mocy prawa na rzecz gminy Łódź i dlatego brak 
było podstaw do złożenia odwołania od rzeczonej decyzji Wojewody Łódzkiego. Podstawą 
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odmowy komunalizacji jest bowiem art. 11 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 10.05.1990 r. - Przepisy 
wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych 
(Dz.U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.), według którego nie ma znaczenia tytuł prawny do gruntów, 
lecz tylko stan faktyczny istniejący w dniu 27.05.1990 r. (np. wyrok NSA z dnia 11.09.2014 r., 
sygn. I OSK 242/13, wyrok WSA w Warszawie z dnia 13.10.2011 r., sygn. I SA/Wa 837/11). 

48. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 16.09.2015 r., znak: GN-IV.7532.87.2015.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 Rzeka 
Łódka , oznaczonej jako działki o nr nr: 238/3 o pow. 359 m² i 106/10 o pow. 12 m², w obrębie 
geod. B-52, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00032949/1, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej NKN 7304 i stanowiącej wg zgromadzonej dokumentacji koryto rzeki Łódki. 
Nie składano odwołania. Wojewoda Łódzki decyzję o odmowie uzasadnił art. 1 ustawy z dnia 
24.10.1974 r. – Prawo wodne, który stwierdzał, iż grunty zajęte pod tzw. „wody płynące” mogą 
stanowić tylko własność państwową. Wojewoda Łódzki decyzją z dnia 01.10.2015 r., znak: GN-
IV.7532.88.2015.MJan, stwierdził nabycie przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, z dniem 
27.05.1990 r. własności pozostałej części tej nieruchomości położonej w Łodzi przy 
Al. Grzegorza Palki (pod ulic ą) i ul. Strykowskiej (pod ulic ą), oznaczonej jako działki o nr 
nr: 1/1 o pow. 221 m² i 26/9 o pow. 1229 m², w obrębie geod. B-52. 

49. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 06.10.2015 r., znak: GN-IV.7532.336.2013.MJan, 
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. Przestrzennej 96a 
i ul.  Przestrzennej – cz ęść ulicy , oznaczonej jako działki o nr nr: 221/7 o pow. 8 m² i 221/8 
o pow. 99 m², w obrębie geod. G-42, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00095168/1, 
opisanej w karcie inwentaryzacyjnej NKN 24590. Nie składano odwołania z uwagi na prawo 
zarządu Zakładu Energetycznego Łódź-Miasto. 

50. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 20.10.2015 r., znak: GN-IV.7532.144.2013.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. Jarosława 
Dąbrowskiego 207-2013 i cz. ulicy, ul. Marii Wedmanow ej pod ulic ą, oznaczonej jako 
działki o nr nr: 200/28 o pow. 670 m² i 202/17 o pow. 64 m², w obrębie geod. G-18, 
uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00008127/6, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej 
NKN 10261. Nie składano odwołania z uwagi na prawo zarządu Zakładów Przemysłu 
Filcowego w Łodzi. Wojewoda Łódzki decyzją z dnia 26.00.2015 r., znak: GN-
IV.7532.146.2013.MJan, skomunalizował działki o nr nr: 217/80 o pow. 1902 m², w obrębie 
geod. G-7 oraz 199/11 o pow. 296 m² i 202/18 o pow. 939 m², w obrębie geod. G-18, położone 
pod drogami wojewódzkimi. 

51. Przyjęcie dokumentacji inwentaryzacyjnej ujętej w arkuszu spisowym nr 231 . 

52. Sprawy organizacyjne, wniesione oraz wolne wnioski i w tym przyjęto protokołu z poprzedniego 
posiedzenia Komisji Inwentaryzacyjnej. 
 
 

Osoba odpowiedzialna: Andrzej Pilarski  
     Data sporządzenia: 09.12.2015 r.  


