
DPR-BRM-II.13.0012.VII.9.2015    

Protokół nr 9/VII/2016 

z posiedzenia Komisji Inwentaryzacyjnej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 9 lutego 2016 r. 

(odbytego w Urz ędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104) 

I. Obecno ść na posiedzeniu :  

Członkowie Komisji: 

-  stan                -      3, 

-  obecnych        -      2, 

-  nieobecny       -      1, tj. 

radny – Pan Władysław SKWARKA. 

Frekwencja na posiedzeniu wyniosła 66,7 %. Lista obecności radnych - członków Komisji 
Inwentaryzacyjnej, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu.  

2.  Zaproszeni go ście :   

1) Pan Robert JANIKOWSKI – Dyrektor Departamentu Gospodarowania Majątkiem Urzędu 
Miasta Łodzi 

2) Pani Monika ANDRZEJEWSKA-KONIUSZANIEC – p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału 
Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi,  

3) Pani Monika ŁOMPIEŚ – Radca Prawny Urzędu Miasta Łodzi, 

4) Pan Jarosław STASIAK – Radca Prawny Urzędu Miasta Łodzi, 

5) Pan Jerzy JEWCZAK – Kierownik Oddziału Inwentaryzacji w Wydziale Praw do Nieruchomości 
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi.  

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokółu.  

II.  Porządek obrad :  

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania w 2015 roku prac inwentaryzacyjnych dla 
komunalizowanego na rzecz gminy Miasto Łódź mienia Skarbu Państwa.  

2. Informacja w sprawie pism Pana Zdzisława Klat: z dnia 13.01.2016 r. oraz z dnia 
18.01.2016 r., dotyczących komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa położonej 
w Łodzi przy ul. Pływackiej 34, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1327 
o pow. 101 m², w obrębie geod. P-23, uregulowanej w księdze wieczystej numer: 
LD1M/00070798/5, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej NKN 30262.  
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3. Rozpatrzenie spraw merytorycznych dotyczących komunalizacji mienia Skarbu Państwa. 

4. Sprawy organizacyjne, wniesione oraz wolne wnioski.  

Materiały dotyczące porządku obrad na posiedzeniu Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej 
w  Łodzi oraz zaproszenia na posiedzenie - stanowią załączniki do niniejszego protokółu.  

III. Przebieg posiedzenia i ustalenia : 

Posiedzenie Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Łodzi otworzył Przewodniczący Komisji 
- Pan Bartłomiej Dyba-Bojarski.  

Na wstępie Przewodniczący powitał członków Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Łodzi 
oraz zaproszonych gości i podziękował im za obecność na posiedzeniu Komisji.  

W pierwszej kolejności Komisja Inwentaryzacyjna Rady Miejskiej w Łodzi rozpatrzyła 
Sprawozdanie z wykonania w 2015 roku prac inwentaryzacyjnych dla komunalizowanego na 
rzecz gminy Miasto Łódź mienia Skarbu Państwa.  

Komisja Inwentaryzacyjna Rady Miejskiej w Łodzi zaopiniowała pozytywnie w/w sprawozdanie.  

Następnie przyjęto plan pracy Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Łodzi na 2016 rok.  

W dalszej kolejności rozpatrzono pisma Pana Zdzisława Klat: z dnia 13.01.2016 r. oraz z dnia 
18.01.2016 r., dotyczących komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi 
przy ul. Pływackiej 34, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1327 o pow. 101 m², 
w obrębie geod. P-23, uregulowanej w księdze wieczystej numer: LD1M/00070798/5, opisanej 
w  karcie inwentaryzacyjnej NKN 30262.  

Ustalono, że zostanie przygotowana odpowiedź i przekazana do wiadomości Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Łodzi  

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 05.11.2015 r., sygn. akt I 
SA/Wa 1525/15, uchylający decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 29.01.2015 r., Nr 
KKU - 186/12, utrzymującą w mocy Wojewody Łódzkiego z dnia 03.10.2012 r., znak: GN-
IV.GN.V. 7723/Ł/7802 B/2005/MJan, w sprawie odmowy stwierdzenia nieodpłatnego nabycia 
przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, własności nieruchomości położonej w Łodzi przy 
ul. Przybyszewskiego 176/178 , oznaczonej jako działka nr 231/20 o pow. 436 m², w obrębie 
geodezyjnym W-27, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00144280/1, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej nr 3850. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19.01.2016 r., sygn. akt I 
SA/Wa 1544/15, stwierdzający nieważność decyzji Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 
29.07.2015 r., Nr KKU - 145/13, utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 
27.06.2013 r., znak: GN-IV.SP.VII.7723/Ł/6467/2004/AW, 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 4/43 o powierzchni 1708 m², w obrębie geod. W-27, uregulowanej 
księdze wieczystej LD1M/00088543/2, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 3244. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17.11.2015 r. sygn. akt: I 
SA/Wa 1533/15, oddalający skargę na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 
31.07.2015 r., Nr KKU-143/13, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 
27.06.2013 r., znak: GN-IV.SP.VII.7723/Ł/6482/2004/AW, o odmowie stwierdzenia 
nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź nieruchomości położonej 
w Łodzi przy ul. Niciarnianej 45b , oznaczonej jako działka nr 4/54 o pow. 1528 m², w obr. 



 3 

geod. W-27, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00088564/5, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej nr 3261. Złożono skargę kasacyjną do NSA. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25.11.2015 r. sygn. akt: I 
SA/Wa 1560/15, oddalający skargę na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 
22.07.2015 r., Nr KKU - 167/13, utrzymującą w mocy decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 
08.07.2013 r., znak: GN-IV.7532.182.2011.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 4/32 o pow. 2652 m², w obr. geod. W-27, uregulowanej księdze wieczystej 
LD1M/00088542/5, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 10904. Złożono skargę kasacyjną do 
NSA. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25.11.2015 r. sygn. akt: I 
SA/Wa 1561/15, oddalający skargę na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 
22.07.2015 r., Nr KKU - 196/13, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 
20.08.2013 r., znak: GN-IV.7532.170.2011.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 4/83 o pow. 1400 m², w obr. geod. W-27, uregulowanej w księdze wieczystej 
LD1M/00169271/6, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 3884. Złożono skargę kasacyjną do 
NSA. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17.11.2015 r. sygn. akt: I 
SA/Wa 1566/15, oddalający skargę na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 
22.07.2015 r., Nr KKU - 200/13, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 
20.08.2013 r., znak: GN-IV.7532.165.2011.HC, o odmowie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia 
z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy 
ul. Niciarnianej 49 , oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4/59 o pow. 
7801 m², w obrębie geod. W-27, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00088656/7, 
opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 3265. Złożono skargę kasacyjną do NSA. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17.11.2015 r. sygn. akt: I 
SA/Wa 1532/15, oddalający skargę na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 
27.07.2015 r., Nr KKU - 142/13, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 
27.06.2013 r., znak: GN-IV.SP.VII.7723/Ł/6480/2004/AW, o odmowie stwierdzenia 
nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź nieruchomości Skarbu Państwa 
położonej w Łodzi przy ul. Niciarnianej 49 , oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako 
działka nr 4/52 o powierzchni 15369 m², w obr. geod. W-27, uregulowanej w księdze wieczystej 
LD1M/00088562/1, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 3259. Złożono skargę kasacyjną do 
NSA. 

Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17.11.2015 r. sygn. akt: I 
SA/Wa 1535/15, oddalający skargę na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 
29.07.2015 r., Nr KKU - 147/13, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 
27.06.2013 r., znak: GN-IV.SP.VII.7723/Ł/6481/2004/AW, o odmowie stwierdzenia 
nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź nieruchomości Skarbu Państwa 
położonej w Łodzi przy ul. Niciarnianej 45b , oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako 
działka nr 4/53 o pow. 17854 m², w obr. geod. W-27, uregulowanej w księdze wieczystej 
LD1M/00088563/8, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 3260. Złożono skargę kasacyjną do 
NSA. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17.11.2015 r. sygn. akt: I 
SA/Wa 1534/15, oddalający skargę na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 
27.07.2015 r., Nr KKU - 144/13, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 
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27.06.2013 r., znak: GN-IV.SP.VII.7723/Ł/6483/2004/AW, o odmowie stwierdzenia 
nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź nieruchomości Skarbu Państwa 
położonej w Łodzi przy ul. Niciarnianej 45a , oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako 
działka nr 4/55 o pow. 191 m², w obr. geod. W-27, uregulowanej w księdze wieczystej 
LD1M/00088565/2, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 3262. Złożono skargę kasacyjną do 
NSA. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25.11.2015 r. sygn. akt: I 
SA/Wa 1559/15, oddalający skargę na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 
22.07.2015 r., Nr KKU – 198/13, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 
20.08.2013 r., znak: GN-IV.7532.183.2011.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 4/87 o powierzchni 483 m², w obr. geod. W-27, uregulowanej w księdze wieczystej 
LD1M/00088546/3, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 10906. Złożono skargę kasacyjną do 
NSA. 

Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25.11.2015 r. sygn. akt: I 
SA/Wa 1515/15, oddalający skargę na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 
29.07.2015 r., Nr KKU - 146/13, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 
27.06.2013 r., znak: GN-IV.SP.VII.7723/Ł/6472/2004/AW, 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 4/37 o powierzchni 4293 m², w obr. geod. W-27, uregulowanej 
księdze wieczystej LD1M/00088549/4, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 3249. Złożono 
skargę kasacyjną do NSA. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15.12.2015 r. sygn. akt: I 
SA/Wa 1730/15, oddalający skargę na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 
31.08.2015 r., Nr KKU - 206/13, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 
20.08.2013 r., znak: GN-IV.7532.161.2011.HC, o odmowie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia 
z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy 
ul. Niciarnianej 49 , oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4/58 o pow. 
18304 m², w obrębie geodezyjnym W-27, uregulowanej księdze wieczystej LD1M/00088655/0, 
opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 3264. Złożono skargę kasacyjną do NSA. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17.12.2015 r. sygn. akt: I 
SA/Wa 1612/15, oddalający skargę na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 
27.07.2015 r., Nr KKU - 16/13, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 
20.12.2012 r., znak: GN-IV.GN.V.7723/Ł/2725/2000/AW, 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 18/12 o pow. 4098 m² (obecnie działki: nr 18/23 o pow. 443 m² i nr 
18/24 o pow. 3655 m²) i nr 4/25 o pow. 4390 m², w obr. geod. W-27, uregulowanej księdze 
wieczystej LD1M/00069500/0, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 50889. Złożono skargę 
kasacyjną do NSA. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18.12.2015 r. sygn. akt: I 
SA/Wa 1731/15, oddalający skargę na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 
31.08.2015 r., Nr KKU - 207/13, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 
20.08.2013 r., znak: GN-IV.7532.177.2011.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 
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nr 4/88 o pow. 459 m², w obr. geod. W-27, uregulowanej księdze wieczystej LD1M/00164070/2, 
opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 3892. Złożono skargę kasacyjną do NSA. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18.12.2015 r. sygn. akt: I 
SA/Wa 1732/15, oddalający skargę na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 
31.08.2015 r., Nr KKU - 203/13, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 
20.08.2013 r., znak: GN-IV.7532.174.2011.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 4/76 o pow. 1465 m², w ob. geod. W-27, uregulowanej księdze wieczystej LD1M/00088559/7, 
opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 3889. Złożono skargę kasacyjną do NSA. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18.12.2015 r. sygn. akt: I 
SA/Wa 1733/15, oddalający skargę na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 
31.08.2015 r., Nr KKU - 205/13, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 
20.08.2013 r., znak: GN-IV.7532.172.2011.HC, o odmowie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia 
z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy 
ul. Niciarnianej 43 , oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4/63 o pow. 
3059 m², w obrębie geodezyjnym W-27, uregulowanej księdze wieczystej LD1M/00118465/1, 
opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 3886. Złożono skargę kasacyjną do NSA. 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 20.11.2015 r., Nr KKU - 9/15, uchylająca 
decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 17.12.2014 r., znak: GN-IV.GN.V. 7723/I/3237/2000/AW, 
o  odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, własności 
nieruchomości położonej w Łodzi ul. Wólcza ńskiej 55/59, ul. Gda ńskiej 82/88 i ul. A. Struga 
19/21, oznaczonej w dniu złożenia wniosku komunalizacyjnego jako działka nr 275/14 o pow. 
15510 m², w obrębie geodezyjnym P-19, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00124932/1, 
opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 48076 oraz o stwierdzeniu nabycia przez gminę Miasto 
Łódź, z mocy prawa, nieodpłatnie własności nieruchomości, oznaczonej, na mapie nr 2/4276 
zaewidencjonowanej w dniu 30.04.2013 r., jako działka nr 275/22 o pow. 9327 m² i odmowę 
stwierdzenia komunalizacji do nieruchomości, oznaczonej na mapie nr 2/4276, jako działka nr 
275/10 o pow. 2675 m². 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 08.11.2015 r., Nr KKU - 39/15, uchylająca 
decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 21.02.2013 r., nr GN-IV.GN.V.7723/Ł/ 9619a/ 2008/AA/AS, 
o odmowie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź, części 
nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi, przy szlaku kolejowym Łód ź-Koluszki , 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o  nr nr: 1/19 o pow. 6010 m², 1/20 o pow. 7355 m², 
1/21 o pow. 15241 m², 1/28 o pow. 1392 m², 1/29 o pow. 827 m², 1/30 o pow. 125 m², w obrębie 
geod. W-34, uregulowanej księdze wieczystej LD1M/00177789/9, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej nr 40111 oraz w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez gminę 
Miasto Łódź w/w mienia. 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 16.11.2015 r., Nr KKU - 279/15, sprostowana 
postanowieniem z dnia 16.12.2015 r., znak: j.w., 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. 
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Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 16.11.2015 r., Nr KKU - 289/15, 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. 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 10.12.2015 r., Nr KKU - 141/15, uchylająca 
decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 05.08.2014 r., znak: GN-IV.7532.87.2013.AW, o odmowie 
stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, nieruchomości Skarbu Państwa 
położonej w Łodzi przy ul. Szlak Kolejowy Łód ź - Koluszki , oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działka nr 1/59 o pow. 23866 m², w obrębie geod.  W-19, uregulowanej w księdze 
wieczystej numer LD1M/00275001/9, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej 12294 oraz w sprawie 
stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź w/w mienia. 

Wyżej wymienionymi decyzjami Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej (pozycje od 20 do 24) 
skomunalizowano grunty o łącznej powierzchni 9,9667 ha. 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 16.11.2015 r., Nr KKU - 177/15, uchylająca 
decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 02.10.2014 r., znak: GN-IV.7531.120.2012.AW, o odmowie 
stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, własności części nieruchomości 
Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Wieńcowej – pod ulic ą i ul. Wie ńcowej b.nr , 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr nr: 119/36 o pow. 108 m², 968/17 o pow. 1236 
m² i 969/9 o pow. 5 m², w obrębie geod. W-40, uregulowanej w księdze wieczystej numer 
LD1M/00255163/6, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej 10960 oraz o przekazaniu sprawy do 
ponownego rozpatrzenia. 

Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 15.12.2015 r., znak: GN-IV.7532.339.2013.AGP, 
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. Dąbrowskiego 
217, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 210/8 o pow. 167 m², w obr. geod. G-18, 
uregulowanej w księdze wieczystej numer: LD1M/00042161/6, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej 4168. Złożono odwołanie do KKU. Dla pozostałej części nieruchomości 
decyzją z dnia 15.12.2015 r., znak: GN-IV.7532.339.1.2013.AGP, Wojewoda Łódzki stwierdził 
nabycie przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, z dniem 27.05.1990 r. własności działki 
nr 210/8 o pow. 521 m². 

Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 21.12.2015 r., znak: GN-IV.7532.338.2013.AGP, 
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. Dąbrowskiego 219 , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr nr: 210/11 o pow. 
176 m² oraz 210/12 o pow. 104 m², w obr. geod. G-18, uregulowanej w księdze wieczystej 
numer: LD1M/00042156/8, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej 4170. Złożono odwołanie do 
KKU. Dla pozostałej części nieruchomości decyzją z dnia 21.12.2015 r., znak: GN-IV.7532. 
338.1.2013.AGP, Wojewoda Łódzki stwierdził nabycie przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, 
z dniem 27.05.1990 r. własności działki nr 217/86 o pow. 637 m². 

Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 17.12.2015 r., znak: GN-IV.7532.427.2013.AW, 
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 
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ul. Kosodrzewiny 48, ul. Słu żbowej 10-12 i 14, ul. Słu żbowej (pod ulic ą) oraz Szlak 
Kolejowy Łód ź-Koluszki , oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 1/28 
o pow. 33246 m², w obrębie geod. W-19, nr 1/30 o pow. 2192 m², w obrębie geod W-19, nr 1/32 
o pow. 2156 m²,  w obrębie geod W-19, nr 1/35 o pow. 1305 m², w obrębie geod W-19, nr 1/46 
o pow. 9549 m², w obrębie geod W-19, nr 125/2 o pow. 3696 m², w obrębie geod W-18, nr 1/27 
o pow. 1097 m², w obrębie geod W-14, nr 1/28 o pow. 2152 m², w obrębie geod W-14, nr 1/24 
o  pow. 5865 m², w obrębie geod W-34, nr 1/34 o pow. 1484 m², w obrębie geod W-34, nr 1/39 
o pow. 4387 m², w obrębie geod W-34, nr 1/54 o pow. 396 m², w obrębie geod W-34, nr 1/55 
o pow. 5383 m², w obrębie geod W-34, nr 1/56 o pow. 18321 m², w obrębie geod. W-34, nr 1/57 
o pow. 1215 m², w obrębie geod W-34, nr 1/58 o pow. 475 m², w obrębie W-34, nr 1/59 o pow. 
756 m², w obrębie geod W-34, nr 1/60 o pow. 212 m², w obrębie geod W-34, nr 1/61 o pow. 
342  m², w obrębie geod W-34, nr 1/62 o pow. 18  m², w obrębie geod W-34, nr 1/63 o pow. 972 
m², w obrębie geod W-34, nr 1/44 o pow. 162 m², w obrębie geod W-19, nr 1/45 o pow. 200 m², 
w obrębie geod W-19, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr LDIM/00274963/3, 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi - XVI Wydział Ksiąg 
Wieczystych, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej 12292. Złożono odwołanie do KKU. 

Decyzja 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. Złożono odwołanie do KKU. 

Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 14.01.2016 r., znak: GN-IV.7532.383.2013.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 - szlak kolejowy 
PKP, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr nr: 147/1 o pow. 1133 m², 
148 o pow. 600 m², 149/2 o pow. 1173 m², 150/1 o pow. 413 m², nr 151/1 o pow. 1303 m², nr 
152 o  pow. 269 m², w obrębie geod. W-36, uregulowanej w księdze wieczystej numer 
LD1M/00177036/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi - XVI 
Wydział Ksiąg Wieczystych, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej 8300. Złożono odwołanie do 
KKU. 

W sprawach organizacyjnych wstępnie ustalono termin następnego posiedzenia Komisji 
Inwentaryzacyjnej na dzień 08.03.2016 roku. 

Na tym posiedzenie zakończono.  

Przewodnicz ący 

Komisji Inwentaryzacyjnej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

Bartłomiej Dyba-Bojarski 

Protokółował:  

Sekretarz Komisji  

Andrzej PILARSKI 


