
DPR-BRM-II.13.0012.VII.5.2015    

Protokół nr 7/VII/2015 

z posiedzenia Komisji Inwentaryzacyjnej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 15 wrze śnia 2015 r. 

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

I. Obecno ść na posiedzeniu :  

Członkowie Komisji: 

-  stan                -      3, 

-  obecnych        -     3. 

Frekwencja na posiedzeniu wyniosła 100,0 %. 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 Joanna BĄK – p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Praw do Nieruchomości 
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi,  

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

4) Pani Lucyna LENC - Kierownik Oddziału DS. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości w 
Wydziale Praw do Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu 
Miasta Łodzi,  

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

6) Pani Agnieszka MAGNUSZEWSKA – „DZIENNIK ŁÓDZKI”, 

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

II.  Porządek obrad :  

1. Rozpatrzenie problemu nieruchomości objętych postępowaniami restytucyjnymi, które 
jednocześnie ujęto w programie rewitalizacji kamienic, a stosunku do nich prowadzone są 
inwestycje (ponoszone nakłady) przez gminę Miasto Łódź. 

2. Rozpatrzenie informacji dotyczącej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Kopernika 16, 
stanowiącej dotychczasową siedzibę Teatru "Pinokio". 
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3. Rozpatrzenie informacji w sprawie wykazu 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. 

5. Rozpatrzenie spraw merytorycznych dotyczących komunalizacji mienia Skarbu Państwa. 

6. 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 zapoznała się 
z informacją w sprawie problemu nieruchomości objętych postępowaniami restytucyjnymi, które 
jednocześnie ujęto w programie rewitalizacji kamienic, a stosunku do nich prowadzone są 
inwestycje (ponoszone nakłady) przez gminę Miasto Łódź.  

Materiały stanowią załączniki do niniejszego protokołu, a Pani Joanna BĄK – p.o. Zastępca 
Dyrektora Wydziału Praw do Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem 
Urzędu Miasta Łodzi udzielała radnym udzielała radnym odpowiedzi na szczegółowe pytania. 

Następnie rozpatrzono informację dotyczącą nieruchomości położonej w Łodzi przy 
ul. Kopernika 16, stanowiącą dotychczasową siedzibę Teatru "Pinokio".  

Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Pani Joanna BĄK – p.o. Zastępca 
Dyrektora Wydziału Praw do Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem 
Urzędu Miasta Łodzi oraz Pani Lucyna LENC - Kierownik Oddziału DS. Ochrony Praw 
Własności do Nieruchomości w Wydziale Praw do Nieruchomości w Departamencie 
Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, w tym temacie udzielały radnym udzielała 
radnym odpowiedzi na ich szczegółowe pytania.  

W nawiązaniu do omawianego tematu, Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej Rady 
Miejskiej w Łodzi - Pan Bartłomiej Dyba-Bojarski poruszył kwestię realizacji wniosku Komisji 
z dnia 24.03.2015 r., dotyczącego zwiększenia stanu zatrudnienia w Oddziale ds. Ochrony Praw 
Własności do Nieruchomości Wydziału Praw do Nieruchomości w Departamencie 
Gospodarowania Majątkiem. Oddział ten jest odpowiedzialny w ramach struktury organizacyjnej 
Urzędu Miasta Łodzi za realizację wyżej omawianych zadań i dlatego Komisja Inwentaryzacyjna 
skierowała wniosek (apel) do Prezydenta Miasta Łodzi o jego wzmocnienie kadrowe. 
Przypomniał, iż obecnie jest to już kolejne posiedzenie Komisji i pomimo zgody Prezydenta 
Miasta Łodzi nie nastąpiło zwiększenie zatrudnienia w tym Oddziale. Zdaniem Komisji 
Inwentaryzacyjnej, znaczącą wartość nieruchomości wobec, których składane są wnioski 
reprywatyzacyjne oraz bardzo dużą ilość spraw jakie prowadzi Oddział ds. Ochrony Praw 
Własności do Nieruchomości stwarza niebezpieczeństwo, że z uwagi na braki kadrowe mogą 
zaistnieć sytuacje, które będą bardzo niekorzystne dla majątku gminy Miasta Łódź.  

Dyrektor Departamentu Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi - Pan Robert 
JANIKOWSKI poinformował radnych, że sprawa uzupełnienia kadrowego jest w trakcie 
procedowania i zobowiązał się do jej zakończenia do dnia 31.10.2015 roku. Wyjaśnił przy tym, 
że swoje stanowisko objął od końca lipca bieżącego roku, a problem wymaga zatrudnienia osób 
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o szczególnych kwalifikacjach oraz o dużym doświadczeniu zawodowym. Ponadto z uwagi na 
charakter pracy w tym Oddziale bardzo ważne jest też zaufanie do tych osób i dlatego został 
ustalony tryb uzupełnienia kadrowego w ramach rekrutacji wewnętrznej.  

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 Zarząd Dróg i Transportu przygotuje taką informacji w terminie dwóch 
miesięcy. Z tych względów ustalono, że przedmiotowy temat zostanie rozpatrzony na 
posiedzeniu Komisji na początku listopada 2015 roku.  

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

Sekretarz poinformował, że realizując wnioski Komisji Inwentaryzacyjnej zostało w 2015 roku 
złożone 76 zażaleń na bezczynność Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej, a w końcu 2014 roku – 
19 takich zażaleń. W większości zażalenia Prezydenta Miasta Łodzi zostały uwzględnione przez 
Ministra Administracji i Cyfryzacji, który wyznaczył Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej ostateczny 
termin rozpatrzenia odwołań od negatywnych decyzji Wojewody Łódzkiego.  

Zostało też złożone zażalenie na bezczynność Wojewody Łódzkiego, które również zostało 
uwzględnione przez Ministra Administracji i Cyfryzacji. W konsekwencji Wojewoda Łódzki podjął 
już rozstrzygnięcie komunalizacyjne, a sprawa dotyczy części nieruchomości (skrzyżowanie 
Al. Piłsudskiego oraz ul. Kopcińskiego, droga krajowa), stanowiących działki nr 328/27 i nr 
328/28, które są objęte decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (przy braku 
komunalizacji gmina musiałaby za te grunty wypłacić odszkodowanie Skarbowi Państwa).  

Równocześnie od lipca 2015 roku zaczęła pracować nowa Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa, 
która została powołana rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12.05.2015 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie powołania i trybu działania Krajowej Komisji 
Uwłaszczeniowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 713).  

Poniżej przedstawiono wszystkie decyzje Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej, którymi 
skomunalizowano na rzecz gminy Miasto Łódź grunty Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 
102,9390 ha. 

Niestety dużo jest też decyzji utrzymujących w mocy decyzje Wojewody Łódzkiego o odmowie 
komunalizacji, na które zostało aktualnie złożone 43 skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie. 

Zdaniem gminy Miasto Łódź, Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa błędnie orzeka w sprawach 
dotyczących gruntów użytkowanych przez przedsiębiorstwa państwowe, stwierdzając istnienie 
prawa zarządu w oparciu o wpisy w księdze wieczystej oraz na podstawie zaświadczenia. 
Kolejny problem w aktualnym orzecznictwie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej to 
kwestionowanie ustaleń wynikających z obowiązującego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla gruntów rolnych oraz tytułów własności Skarbu Państwa ujawnionych 
w księgach wieczystych.  

Nową sprawą jest też kierowanie przez Krajową Komisję Uwłaszczeniową wystąpień do 
Wojewody Łódzkiego oraz do Wojewódzkiego Zarządu Dróg o przedstawienie dodatkowych 
wyjaśnień, przed podjęciem merytorycznego rozstrzygnięcia.  

Reasumując należy stwierdzić, iż skierowanie przez Prezydenta Miasta Łodzi 95 zażaleń na 
bezczynność Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej, przygotowanych na wniosek Komisji 
Inwentaryzacyjnej, z pewnością przyspieszyło podejmowanie wielu decyzji dotyczących mienia 
gminy Miasto Łódź.  
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Przy czym należy oczekiwać, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględni 
większość skarg Prezydenta Miasta Łodzi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej i te 42 
sprawy wrócą do ponownego rozstrzygnięcia.  

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12.08.2015 r., sygn. akt I OSK 
2390/15, uchylające postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
z dnia 29.05.2015 r., sygn. akt I SA/Wa 507/15, o odrzuceniu skargi Prezydenta Miasta Łodzi na 
decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w Warszawie 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 
geod. W-27, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00144280/1, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej nr 3850. 

Decyzja Nr 222 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17.06.2015 r., znak: DAP-
WPK.736.619.2014/KPu, o umorzeniu postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności 
decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 22.04.1994 r., znak: GG.V-72200//I/8042/94, o stwierdzeniu 
nieodpłatnego nabycia, z mocy prawa, przez gminę Miasto Łódź własności nieruchomości 
położonej w Łodzi przy ul. Sowi ńskiego 5 , oznaczonej jako działka nr 297/1 o pow. 10591 m², 
w obr. geodezyjnym B-25, uregulowanej w księdze wieczystej KW 706, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej NKN 16643 (obecnie działki o nr nr: 297/4 o pow. 8293 m², uregulowana 
w księdze wieczystej numer LD1M/00180927/3 oraz 297/3 o pow. 2298 m², uregulowana 
w księdze wieczystej numer LD1M/00000706/3), w części „dotyczącej udziału we 
współwłasności nieruchomości wynoszącego ¼ części, a należnego Franciszce Stachurze”.  

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 06.07.2015 r., Nr KKU - 59/13, uchylająca 
decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 29.03.2013 r., znak: GN-IV.7532.353. 2011.HC, o odmowie 
stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź, nieruchomości 
Skarbu Państwa położonej w Łodzi, przy ul. Rzgowskiej 66A , oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działka nr 70/1 o pow. 803 m², w obr. geod. G-14, uregulowanej księdze wieczystej numer 
LD1M/00124522/4, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 9750 oraz w sprawie stwierdzenia 
nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź w/w mienia. 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 08.07.2015 r., Nr KKU - 52/13, uchylająca 
decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 15.03.2013 r., nr GN.-IV.7532.605. 2012.KM, o odmowie 
stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź, nieruchomości 
Skarbu Państwa położonej przy ul. Wróblewskiego 18 , oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka nr 3/15 o pow. 1169 m², w obrębie geodezyjnym G-2, uregulowanej księdze wieczystej 
LD1M/00026017/4, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 50599 oraz w sprawie stwierdzenia 
nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź w/w mienia. 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 26.08.2015 r., Nr KKU - 48/13, uchylająca 
decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 15.03.2013 r., nr GN.-IV.7532.601. 2012.KM, o odmowie 
stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź, nieruchomości 
Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Wróblewskiego 16/18 , oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka nr 3/13 o pow. 26782 m², w obrębie geodezyjnym G-2, uregulowanej 
księdze wieczystej LD1M/00089899/9, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 50408 oraz 
w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź w/w mienia. 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 26.08.2015 r., Nr KKU - 49/13, uchylająca 
decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 15.03.2013 r., nr GN.-IV.7532.602. 2012.KM, o odmowie 
stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź, nieruchomości 
Skarbu Państwa położonej w Łodzi, przy ul. Wróblewskiego 24 , oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka nr 3/14 o pow. 699 m², w obrębie geodezyjnym G-2, uregulowanej księdze 
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wieczystej LD1M/00085399/6, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 50600 oraz w sprawie 
stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź w/w mienia. 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 26.08.2015 r., Nr KKU - 50/13, uchylająca 
decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 15.03.2013 r., nr GN.-IV.7532.603. 2012.KM, o odmowie 
stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź, nieruchomości 
Skarbu Państwa położonej w Łodzi, przy ul. Skrzywana 9a , oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działka nr 3/1 o pow. 4900 m², w obr. geod. G-2, uregulowanej księdze wieczystej 
LD1M/00085371/4, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 50091 oraz w sprawie stwierdzenia 
nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź w/w mienia. 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 14.07.2015 r., Nr KKU - 135/14 (sprostowana 
postanowieniem z dnia 31.07.2015 r., znak: jw.), uchylająca decyzję Wojewody Łódzkiego 
z dnia 04.08.2014 r., znak: GN-IV.7532.185.2013. MJan, o odmowie stwierdzenia nabycia przez 
gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy 
ul. Bez Nazwy bez nr, ul. Zakładowej 135 a, ul. Zak ładowej 135 c, ul. Zakładowej 135 d , 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: 

- nr 178/53   o pow. 8093 m²  w obrębie geod.  W-35,  
- nr 178/54   o pow. 2204 m²  w obrębie geod.  W-35,  
- nr 120/68   o pow. 574 m²   w obrębie geod.  W-37,  
- nr 120/70  o pow. 12547 m²  w obrębie geod.  W-37,  
- nr 120/73   o pow. 5359 m²  w obrębie geod.  W-37,  
- nr 120/78   o pow. 3938 m²  w obrębie geod.  W-37,  
- nr 120/79   o pow. 1909 m²  w obrębie geod.  W-37,  
- nr 120/80   o pow. 42245 m²  w obrębie geod.  W-37,  
- nr 120/81   o pow. 5445 m²  w obrębie geod.  W-37,  
- nr 120/82   o pow. 21056 m²  w obrębie geod.  W-37,  
- nr 120/83   o pow. 7841 m²  w obrębie geod.  W-37,  
- nr 120/84   o pow. 23173 m²  w obrębie geod.  W-37,  
- nr 120/85   o pow. 4412 m²  w obrębie geod.  W-37,  
- nr 120/88   o pow. 604831 m²  w obrębie geod.  W-37,  
- nr 120/90   o pow. 21063 m²  w obrębie geod.  W-37,  
- nr 120/5     o pow. 721 m²   w obrębie geod.  W-37,  

uregulowanej w księdze wieczystej numer LD1M/00178447/7, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej 8304 oraz w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto 
Łódź w/w mienia (łączna pow. 76,5411 ha). 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 10.07.2015 r., Nr KKU - 242/13, uchylająca 
decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 30.08.2013 r., znak: GN-IV.7532.475. 2012.AS, o odmowie 
stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, nieruchomości Skarbu Państwa 
położonej w Łodzi przy szlaku kolejowym Łód ź - Koluszki, linii kolejowej nr 17 Łód ź 
Fabryczna - Warszawa Wschodnia Stacja Łód ź - Widzew, szlaku kolejowym Chojny - 
Widzew, ul. Maszynowej 4, ul. Maszynowej, ul. Słu żbowej, ul. Maszynowej pod ulic ą, 
w obrębie W-19, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 1/6 o pow. 76419 m², nr 1/10 
o  pow. 196 m², nr 1/12 o pow. 25976 m², nr 1/13 o pow. 4018 m², nr 1/40 o pow. 5288 m², 
nr 1/43 o pow. 59824 m², nr 1/47 o pow. 6287 m², nr 1/11 o pow. 3086 m², nr 1/20 o pow. 
1216 m², nr 1/21 o pow. 1457 m², nr 1/39 o pow. 112 m², nr 1/41 o pow. 33 m², nr 1/42 o pow. 
1117 m² i w obrębie W-21, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 1/7 o  pow. 1116 m², 
nr 1/9 o pow. 8975 m², uregulowanej w księdze wieczystej numer LDIM/00193581/9, opisanej 
w  karcie inwentaryzacyjnej nr 5945  oraz w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez 
gminę Miasto Łódź w/w mienia (łączna pow. 19,5120 ha). 
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Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 14.07.2015 r., Nr KKU - 123/14, uchylająca 
decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 11.07.2014 r., znak: GN-IV.7532.327. 2012.AW, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, własności 
nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi, Szlak Kolejowy , oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działki o nr nr: 119/59 o pow. 3239 m² oraz 119/61 o pow. 161 m², w obrębie geod. 
W-40, uregulowanej w księdze wieczystej numer LD1M/00261735/2, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej 11275 oraz w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez gminę 
Miasto Łódź w/w mienia (łączna pow. 0,3400 ha). 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 06.07.2015 r., Nr KKU - 38/14, uchylająca 
decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 10.02.2014 r., znak: GN-IV.7532.271. 2012.AW, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, nieruchomości 
Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 Wrze śnia , oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działki o nr nr: 178/56 o pow. 545 m² oraz 178/57 o pow. 2833 m², 
w obrębie geod. W-35, 47/8 o pow. 8 m², w obrębie geod.  G-20 oraz 71/142 o pow. 19 m², 
w obrębie geod. W-36, uregulowanej w księdze wieczystej numer LDIM/00196764/7 (NKN 
8163) oraz w sprawie stwierdzenia nabycia z  mocy prawa przez gminę Miasto Łódź w/w mienia 
(łączna pow. 0,3405 ha). 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 07.07.2015 r., Nr KKU - 32/14, uchylająca 
decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 29.01.2014 r., znak: GN-IV.7532.269. 1.2012.AW, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, nieruchomości 
Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Słu żbowej , oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka nr 1/44 o pow. 162 m², w obrębie geod. W-19, uregulowanej w księdze wieczystej numer 
LDIM/00274963/3, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej 12292 oraz w sprawie stwierdzenia 
nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź w/w mienia. 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 07.07.2015 r., Nr KKU - 113/14, uchylająca 
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). 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 27.08.2015 r., Nr KKU - 26/14, uchylająca 
decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 31.01.2014 r., znak: GN-IV.7532.579.2012.MJan, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, nieruchomości 
Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy Szlaku Kolejowym , oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działka nr 76/4 o pow. 3919 m², w obrębie geod. G-1, uregulowanej w księdze wieczystej 
numer LDIM/00224862/0, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 10234 oraz w sprawie 
stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź w/w mienia. 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 27.08.2015 r., Nr KKU - 110/14, uchylająca 
decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 20.06.2014 r., znak: GN-IV.7532.699. 2011.MJan, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, własności części 
nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Przylesie 12/16 i Szlak Kolejowy , 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr nr: 119/66 o pow. 5018 m² oraz 959/15 o pow. 
17582 m², w obrębie geod. W-40, uregulowanej w księdze wieczystej numer LD1M/00261734/5, 
opisanej w karcie inwentaryzacyjnej 2930 oraz w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa 
przez gminę Miasto Łódź w/w mienia (łączna pow. 2,2668 ha). 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 24.07.2015 r., Nr KKU - 105/14, uchylająca 
decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 02.06.2014 r., znak: GN-IV.7532.452.2012.AW, o odmowie 
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stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, nieruchomości Skarbu Państwa 
położonej w Łodzi, Linia Kolejowa nr 17 Łód ź Fabryczna – Warszawa Wschodnia, stacja 
Łód ź – Widzew , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/48 o pow. 282 m² oraz nr 
1/50 o pow. 349 m², w obrębie geod. W-19, uregulowanej w księdze wieczystej numer 
LD1M/00257481/5, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej 32350 oraz w sprawie stwierdzenia 
nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź w/w mienia (łączna pow. 0,0631 ha). 

Wyżej wymienionymi decyzjami Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej skomunalizowano grunty 
o łącznej powierzchni 102,9390 ha. 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 27.07.2015 r., Nr KKU-178/14, utrzymująca 
w  mocy decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 17.07.2013 r., znak: GN-IV.GN.V.7723/Ł/11899/ 
2010/AGP, o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, 
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 (złożono skargę do WSA 
w Warszawie). 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 22.07.2015 r., Nr KKU-160/14, utrzymująca 
w  mocy decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 14.08.2014 r., znak: GN-7532.564.2012.AS, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, części nieruchomości 
Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Malowniczej (bez nr) , oznaczonej jako działka nr 
75 o pow. 1570 m², w obrębie geod. W-43, uregulowanej księdze wieczystej LD1M/00279464/0, 
opisanej w karcie inwentaryzacyjnej 6217 (złożono skargę do WSA w Warszawie). 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 29.07.2015 r., Nr KKU - 47/13, utrzymująca 
w  mocy decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 15.03.2013 r., znak: GN-IV.7532.463.2012.HC, 
o odmowie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź 
nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Traktorowej 33 , oznaczonej 
w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 4/3 o powierzchni 1439 m² i nr 5/15 
o powierzchni 27 m², w obrębie geodezyjnym P-5, uregulowanej w księdze wieczystej 
LD1M/00166448/7, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 11110 (złożono skargę do WSA 
w Warszawie). 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 27.07.2015 r., Nr KKU - 16/13, utrzymująca 
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 obrębie 
geodezyjnym W-27, uregulowanej księdze wieczystej LD1M/00069500/0, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej nr 50889 (złożono skargę do WSA w Warszawie). 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 31.07.2015 r., Nr KKU - 134/13, utrzymująca 
w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 27.06.2013 r., znak: GN-IV.SP.VII.7723/Ł/6474/ 
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 4/41 o powierzchni 3637 m², 
w obrębie geodezyjnym W-27, uregulowanej księdze wieczystej LD1M/00088553/5, opisanej 
w karcie inwentaryzacyjnej nr 3251 (złożono skargę do WSA w Warszawie). 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 27.07.2015 r., Nr KKU - 137/13, utrzymująca 
w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 27.06.2013 r., znak: GN-IV.SP.VII.7723/Ł/6475/ 
2004/AW, o odmowie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto 
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Łódź nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 
143, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4/42 o powierzchni 1212 m², 
w obrębie geodezyjnym W-27, uregulowanej księdze wieczystej LD1M/00088554/2, opisanej 
w karcie inwentaryzacyjnej nr 3252 (złożono skargę do WSA w Warszawie). 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 29.07.2015 r., Nr KKU - 138/13, utrzymująca 
w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 27.06.2013 r., znak: GN-IV.SP.VII.7723/Ł/6469/ 
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 4/33 o powierzchni 2727 m², 
w obrębie geodezyjnym W-27, uregulowanej księdze wieczystej LD1M/00088545/6, opisanej 
w karcie inwentaryzacyjnej nr 3246 (złożono skargę do WSA w Warszawie). 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 27.07.2015 r., Nr KKU - 139/13, utrzymująca 
w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 27.06.2013 r., znak: GN-IV.SP.VII.7723/Ł/6470/ 
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 4/35 o powierzchni 1325 m², 
w obrębie geodezyjnym W-27, uregulowanej księdze wieczystej LD1M/00088547/0, opisanej 
w karcie inwentaryzacyjnej nr 3247 (złożono skargę do WSA w Warszawie). 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 29.07.2015 r., Nr KKU - 136/13, utrzymująca 
w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 27.06.2013 r., znak: GN-IV.SP.VII.7723/Ł/6468/ 
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 4/44 o powierzchni 3905 m², 
w obrębie geodezyjnym W-27, uregulowanej księdze wieczystej LD1M/00088544/9, opisanej 
w karcie inwentaryzacyjnej nr 3245 (złożono skargę do WSA w Warszawie). 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 29.07.2015 r., Nr KKU - 145/13, utrzymująca 
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 geodezyjnym W-27, uregulowanej księdze wieczystej LD1M/00088543/2, opisanej 
w karcie inwentaryzacyjnej nr 3244 (złożono skargę do WSA w Warszawie). 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 29.07.2015 r., Nr KKU - 141/13, utrzymująca 
w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 27.06.2013 r., znak: GN-IV.SP.VII.7723/Ł/6471/ 
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 4/36 o powierzchni 3682 m², 
w obrębie geodezyjnym W-27, uregulowanej księdze wieczystej LD1M/00088548/7, opisanej 
w karcie inwentaryzacyjnej nr 3248 (złożono skargę do WSA w Warszawie). 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 22.07.2015 r., Nr KKU - 196/13, utrzymująca 
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 powierzchni 1400 m², 
w obrębie geodezyjnym W-27, uregulowanej księdze wieczystej LD1M/00169271/6, opisanej 
w karcie inwentaryzacyjnej nr 3884 (złożono skargę do WSA w Warszawie). 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 22.07.2015 r., Nr KKU - 199/13, utrzymująca 
w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 20.08.2013 r., znak: GN-IV.7532.180.2011.HC, 
o odmowie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź 
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nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 143 , 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4/93 o powierzchni 431 m², 
w obrębie geodezyjnym W-27, uregulowanej księdze wieczystej LD1M/00164069/2, opisanej 
w karcie inwentaryzacyjnej nr 3897 (złożono skargę do WSA w Warszawie). 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 22.07.2015 r., Nr KKU - 202/13, utrzymująca 
w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 20.08.2013 r., znak: GN-IV.7532.167.2011.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 4/66 o powierzchni 1278 m², 
w obrębie geodezyjnym W-27, uregulowanej księdze wieczystej LD1M/00088558/0, opisanej 
w karcie inwentaryzacyjnej nr 3268 (złożono skargę do WSA w Warszawie). 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 22.07.2015 r., Nr KKU - 166/13, utrzymująca 
w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 08.07.2013 r., znak: GN-IV.7532.169.2011.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 4/29 o powierzchni 536 m², 
w obrębie geodezyjnym W-27, uregulowanej księdze wieczystej LD1M/00088539/1, opisanej 
w karcie inwentaryzacyjnej nr 3883 (złożono skargę do WSA w Warszawie). 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 22.07.2015 r., Nr KKU - 163/13, utrzymująca 
w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 08.07.2013 r., znak: GN-IV.7532.168. 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 4/28 o powierzchni 3730 m², 
w obrębie geodezyjnym W-27, uregulowanej księdze wieczystej LD1M/00088538/4, opisanej 
w karcie inwentaryzacyjnej nr 3882 (złożono skargę do WSA w Warszawie). 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 22.07.2015 r., Nr KKU - 165/13, utrzymująca 
w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 08.07.2013 r., znak: GN-IV.7532.176. 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 4/86 o powierzchni 812 m², 
w obrębie geodezyjnym W-27, uregulowanej księdze wieczystej LD1M/00164850/4, opisanej 
w karcie inwentaryzacyjnej nr 3891 (złożono skargę do WSA w Warszawie). 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 17.07.2015 r., Nr KKU - 201/13, utrzymująca 
w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 20.08.2013 r., znak: GN-IV.7532.166. 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 4/62 o powierzchni 1369 m², 
w obrębie geodezyjnym W-27, uregulowanej księdze wieczystej LD1M/00088550/4, opisanej 
w karcie inwentaryzacyjnej nr 3267 (złożono skargę do WSA w Warszawie). 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 22.07.2015 r., Nr KKU - 197/13, utrzymująca 
w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 20.08.2013 r., znak: GN-IV.7532.181.2011.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 4/30 o powierzchni 911 m², 
w obrębie geodezyjnym W-27, uregulowanej księdze wieczystej LD1M/00088540/1, opisanej 
w karcie inwentaryzacyjnej nr 10903 (złożono skargę do WSA w Warszawie). 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 22.07.2015 r., Nr KKU - 167/13, utrzymująca 
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 
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nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 143 , 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4/32 o powierzchni 2652 m², 
w obrębie geodezyjnym W-27, uregulowanej księdze wieczystej LD1M/00088542/5, opisanej 
w karcie inwentaryzacyjnej nr 10904 (złożono skargę do WSA w Warszawie). 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 29.07.2015 r., Nr KKU - 135/13, utrzymująca 
w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 27.06.2013 r., znak: GN-IV.SP.VII.7723/Ł/6476/ 
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 4/45 o powierzchni 2821 m², 
w obrębie geodezyjnym W-27, uregulowanej księdze wieczystej LD1M/00088555/9, opisanej 
w karcie inwentaryzacyjnej nr 3253 (złożono skargę do WSA w Warszawie). 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 27.07.2015 r., Nr KKU - 133/13, utrzymująca 
w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 27.06.2013 r., znak: GN-IV.SP.VII.7723/Ł/6473/ 
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 4/40 o powierzchni 3105 m², 
w obrębie geodezyjnym W-27, uregulowanej księdze wieczystej LD1M/00088552/8, opisanej 
w karcie inwentaryzacyjnej nr 3250 (złożono skargę do WSA w Warszawie). 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 29.07.2015 r., Nr KKU - 146/13, utrzymująca 
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 obrębie geodezyjnym W-27, uregulowanej księdze wieczystej LD1M/00088549/4, opisanej 
w karcie inwentaryzacyjnej nr 3249 (złożono skargę do WSA w Warszawie). 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 22.07.2015 r., Nr KKU – 198/13, utrzymująca 
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 obrębie geodezyjnym W-27, uregulowanej księdze wieczystej LD1M/00088546/3, opisanej 
w karcie inwentaryzacyjnej nr 10906 (złożono skargę do WSA w Warszawie). 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 27.07.2015 r., Nr KKU - 140/13, utrzymująca 
w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 27.06.2013 r., znak: GN-IV.SP.VII.7723/Ł/6477/ 
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 4/46 o powierzchni 2624 m², 
w obrębie geodezyjnym W-27, a obecnie oznaczonej jako działka nr 4/96 o pow. 1326 m²  
uregulowanej księdze wieczystej LD1M/00174055/4 oraz nr 4/97 o pow. 1298 m²  uregulowanej 
księdze wieczystej LD1M/00088556/6, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 3254 (złożono 
skargę do WSA w Warszawie). 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 27.07.2015 r., Nr KKU - 144/13, utrzymująca 
w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 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 powierzchni 191 m², w obrębie 
geodezyjnym W-27, uregulowanej księdze wieczystej LD1M/00088565/2, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej nr 3262 (złożono skargę do WSA w Warszawie). 
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Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 29.07.2015 r., Nr KKU - 147/13, utrzymująca 
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 powierzchni 17854 m², w obrębie 
geodezyjnym W-27, uregulowanej księdze wieczystej LD1M/00088563/8, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej nr 3260 (złożono skargę do WSA w Warszawie). 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 31.07.2015 r., Nr KKU - 143/13, utrzymująca 
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 Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Niciarnianej 45b , oznaczonej 
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4/54 o powierzchni 1528 m², w obrębie 
geodezyjnym W-27, uregulowanej księdze wieczystej LD1M/00088564/5, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej nr 3261 (złożono skargę do WSA w Warszawie). 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 22.07.2015 r., Nr KKU - 200/13, utrzymująca 
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 powierzchni 7801 m², w obrębie geod. 
W-27, uregulowanej księdze wieczystej LD1M/00088656/7, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej 
nr 3265 (złożono skargę do WSA w Warszawie). 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 27.07.2015 r., Nr KKU - 142/13, utrzymująca 
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 obrębie 
geodezyjnym W-27, uregulowanej księdze wieczystej LD1M/00088562/1, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej nr 3259 (złożono skargę do WSA w Warszawie). 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 21.08.2015 r., Nr KKU - 190/13, uchylającą 
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 
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 (przygotowano projekt skargi do WSA 
w Warszawie). 

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 (przygotowano 
projekt skargi do WSA w Warszawie). 

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, 
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w obrębie geodezyjnym W-27, uregulowanej księdze wieczystej LD1M/00088567/6, opisanej 
w karcie inwentaryzacyjnej nr 3263 (przygotowano projekt skargi do WSA w Warszawie). 

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 (przygotowano projekt skargi do WSA w Warszawie). 

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/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 księdze wieczystej LD1M/00132556/0, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej nr 6486 (przygotowano projekt skargi do WSA w Warszawie). 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 31.08.2015 r., Nr KKU - 213/13, utrzymująca 
w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 20.08.2013 r., znak: GN-IV.7532.179.2011.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 4/92 o powierzchni 926 m², 
w obrębie geodezyjnym W-27, uregulowanej księdze wieczystej LD1M/00164071/9, opisanej 
w karcie inwentaryzacyjnej nr 3896 (złożono skargę do WSA w Warszawie). 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 31.08.2015 r., Nr KKU - 203/13, utrzymująca 
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 powierzchni 1465 m², 
w obrębie geodezyjnym W-27, uregulowanej księdze wieczystej LD1M/00088559/7, opisanej 
w karcie inwentaryzacyjnej nr 3889 (złożono skargę do WSA w Warszawie). 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 31.08.2015 r., Nr KKU - 212/13, utrzymująca 
w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 20.08.2013 r., znak: GN-IV.7532.162.2011.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 4/50 o powierzchni 3443 m², 
w obrębie geodezyjnym W-27, uregulowanej księdze wieczystej LD1M/00088560/7, opisanej 
w karcie inwentaryzacyjnej nr 3258 (złożono skargę do WSA w Warszawie). 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 31.08.2015 r., Nr KKU - 210/13, utrzymująca 
w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 20.08.2013 r., znak: GN-IV.7532.173.2011.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 4/68 o powierzchni 407 m², 
w obrębie geodezyjnym W-27, uregulowanej księdze wieczystej LD1M/00128312/7, opisanej 
w karcie inwentaryzacyjnej nr 3887 (złożono skargę do WSA w Warszawie). 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 31.08.2015 r., Nr KKU - 208/13, utrzymująca 
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 Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 143 , 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4/82 o powierzchni 1202 m², 
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w obrębie geodezyjnym W-27, uregulowanej księdze wieczystej LD1M/00169272/3, opisanej 
w karcie inwentaryzacyjnej nr 3257 (złożono skargę do WSA w Warszawie). 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 31.08.2015 r., Nr KKU - 209/13, utrzymująca 
w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 20.08.2013 r., znak: GN-IV.7532.171.2011.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 4/84 o powierzchni 1211 m², 
w obrębie geodezyjnym W-27, uregulowanej księdze wieczystej LD1M/00088557/3, opisanej 
w karcie inwentaryzacyjnej nr 3885 (złożono skargę do WSA w Warszawie). 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 31.08.2015 r., Nr KKU - 207/13, utrzymująca 
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 nr 4/88 o powierzchni 459 m², 
w obrębie geodezyjnym W-27, uregulowanej księdze wieczystej LD1M/00164070/2, opisanej 
w karcie inwentaryzacyjnej nr 3892 (złożono skargę do WSA w Warszawie). 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 31.08.2015 r., Nr KKU - 205/13, utrzymująca 
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 powierzchni 3059 m², w obrębie 
geodezyjnym W-27, uregulowanej księdze wieczystej LD1M/00118465/1, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej nr 3886 (przygotowano projekt skargi do WSA w Warszawie). 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 31.08.2015 r., Nr KKU - 211/13, utrzymująca 
w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 20.08.2013 r., znak: GN-IV.7532.178.2011.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 4/91 o powierzchni 141 m², 
w obrębie geodezyjnym W-27, uregulowanej księdze wieczystej LD1M/00164072/6, opisanej 
w karcie inwentaryzacyjnej nr 3895 (złożono skargę do WSA w Warszawie). 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 31.08.2015 r., Nr KKU - 206/13, utrzymująca 
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 do WSA w Warszawie). 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 08.07.2015 r., Nr KKU - 51/13, utrzymująca 
w  mocy decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 15.03.2013 r., nr GN.-IV.7532.604.2012.KM, 
o odmowie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź, 
nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi, przy ul. Skrzywana 9 , oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działka nr 3/2 o pow. 6878 m², w obr. geod. G-2, uregulowanej 
księdze wieczystej LD1M/00004915/9, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 50089 (nie 
składano skargi z uwagi na prawo zarządu Łódzkich Zakładów Radiowych „Fonika” w Łodzi).  

Postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09.07.2015 r., znak: DAP-
WPK.736.298.2015/MGa, o uznaniu za uzasadnione zażalenia Prezydenta Miasta Łodzi na 
bezczynność Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej, z uwagi na brak podjęcia decyzji, dotyczącej 
rozpatrzenia w ustawowym terminie odwołania Prezydenta Miasta Łodzi, od decyzji Wojewody 
Łódzkiego z dnia decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 04.02.2015 r., znak: GN-IV.GN.V/SP.VII. 
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7723/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 obrębie geod. B-35, uregulowanej księdze wieczystej LD1M/00132556/0, 
opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 6486 oraz o ustaleniu ostatecznego 60-dniowego 
terminu załatwienia w/w sprawy, a także o zarządzeniu wyjaśnienia przyczyn i o ustaleniu osób 
winnych niezałatwienia sprawy w terminie (dotyczy również punktu 54). 

Postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09.07.2015 r., znak: DAP-WPK.736. 
297.2015/MGa, o uznaniu za uzasadnione zażalenia Prezydenta Miasta Łodzi na bezczynność 
Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej, z uwagi na brak podjęcia decyzji, dotyczącej rozpatrzenia 
w ustawowym terminie odwołania Prezydenta Miasta Łodzi, od decyzji Wojewody Łódzkiego 
z dnia decyzji 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 obr. geod. W-27, uregulowanej księdze 
wieczystej LD1M/000142631/3, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 3906 oraz o ustaleniu 
ostatecznego 60-dniowego terminu załatwienia w/w sprawy, a także o zarządzeniu wyjaśnienia 
przyczyn i o ustaleniu osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie. 

Postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 08.07.2015 r., Nr KKU - 115/13, 
o zleceniu Wojewodzie Łódzkiemu przeprowadzenia dodatkowego postępowania w celu 
ustalenia stanu prawnego na dzień 27.05.1990 r. działki położonej w Łodzi przy 
ul. Jędrzejowskiej pod ulic ą, oznaczonej w ewidencji gruntów jako nr 259/5 o pow. 3693 m², 
w  obr. geod. W-37, uregulowanej księdze wieczystej LD1M/00069178/3, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej nr 5153.  

Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 16.06.2015 r., znak: GN-IV.7532.401.2013.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 – tereny PKP , 
oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr nr: 71/110 o pow. 
1216 m², 71/113 o pow. 1485 m², 71/124 o pow. 2414 m², 71/128 o pow. 2562 m², 159/1, 
o pow. 1409 m², 162/1 o pow. 2621 m², 163/2 o pow. 5114 m², 166 o pow. 581 m², 158/1 
o pow. 2777 m², w obrębie geod. W-36, uregulowanej w księdze wieczystej numer 
LD1M/00176888/6, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej 8306. Złożono odwołanie. 

Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 13.08.2015 r., znak: GN-IV.7532.384.2013.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 – tereny PKP , 
oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 143/3 o pow. 2175 m², 
w obrębie geod. W-36, uregulowanej w księdze wieczystej numer LD1M/00176898/9, opisanej 
w karcie inwentaryzacyjnej 8301. Złożono odwołanie. 

Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 13.08.2015 r., znak: GN-IV.7532.57.2013.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 – tereny PKP , oznaczonej w operacie 
ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 119/10 o pow. 176 m², w obrębie geod. W-40, 
uregulowanej w księdze wieczystej numer LD1M/00132761/0, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej 10206. Złożono odwołanie. 

Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 29.07.2015 r., znak: GN-IV.GN.V.7723/Ł/2938/ 2000/AGP, 
w sprawie odmowy stwierdzenia nieodpłatnego nabycia przez gminę Miasto Łódź z mocy prawa 
własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Juliana Tuwima 97 , oznaczonej 
w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr nr: 3 o pow. 6068 m², 9/3 o pow. 34078 m², 9/4 
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o pow. 995 m² oraz 10/16 o pow. 2747 m², w obrębie geodezyjnym W-23, uregulowanej 
w KW 82173, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 45804 - na dzień złożenia wniosku 
komunalizacyjnego, tj. 26.07.2000 r. (obecnie działki o nr nr: 3, 9/3 i 10/16 stanowią działkę nr 
9/5 o pow. 42899 m² uregulowaną w KW 82173, a działka nr 9/4 uregulowana jest 
w KW 82521). Złożono odwołanie.  

Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 24.08.2015 r., znak: GN-IV.7532.59.2013.AGP, o odmowie 
stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, z dniem 27.05.1990 roku 
własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ulicy Śląskiej 3b, bez numeru 
i część ulicy, ul.  Żmichowskiej bez numeru i cz ęść ulicy, ul. Ireny cz ęść ulicy, ul. Płaskiej 
część ulicy , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr nr 261/7 o pow. 313 m², nr 261/9 
o  pow. 11 m², nr 557/13 o pow. 204 m², nr 557/16 o pow. 2342 m², nr 557/17 o pow. 1515 m², 
nr 557/210 pow. 1742 m², nr 557/22 o pow. 728 m², nr 557/23 o pow. 665 m², nr 557/24 o pow. 
979 m², nr 261/6 o pow. 232 m², nr 261/8 o pow. 116109 m², nr 261/11 o pow. 214 m², 
w obrębie geod. G-16, oraz działki: nr 557/19 o pow. 248 m², 557/15 o pow. 134200 m², 
nr 557/18 o pow. 78 m², nr 557/20 o pow. 9481 m², w obrębie geod. G-17, uregulowanej 
w księdze wieczystej Nr LD1M/00187051/0, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej 6632. Złożono 
odwołanie. 

Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 24.08.2015 r., nr GN-IV.7532.58.2013.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 ulicy bez nazwy – szlak kolejowy , 
oznaczonej w operacie ewidencji gruntów oraz budynków jako działka nr 119/11 o pow. 660 m², 
w obrębie geod. W-40, uregulowanej w księdze wieczystej numer LD1M/00129847/3, opisanej 
w karcie inwentaryzacyjnej 11843. Złożono odwołanie. 

Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 02.09.2015 r., znak: GN-IV.7532.400.2013.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 oraz budynków jako działki o nr nr: 71/77 o pow. 
4282 m², 71/130 o pow. 314 m² i 72/1 o pow. 2999 m², w obrębie geodezyjnym W-36, 
uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00176899/6, opisanej w  karcie inwentaryzacyjnej 
8303. Złożono odwołanie. 

Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 24.06.2015 r., znak: GN-IV.7532.182.2.2015. 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. Przybyszewskiego 70 , oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 
40/5 o pow. 2661 m², w obrębie geod. G-5, uregulowanej w księdze wieczystej numer 
LD1M/00298730/5, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej tzw. „roboty przerwanej” NKN 14128.  

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 Komendy Wojewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej, 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 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 
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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 roku. 

Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 24.06.2015 r., znak: GN-IV.7532.182.1.2015. MJan, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, z dniem 27.05.1990 
roku własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul Przybyszewskiego 
70, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr nr: 40/3 o pow. 
858 m² i 40/4 o pow. 928 m², w obrębie geod. G-5, uregulowanej w księdze wieczystej numer 
LD1M/00281459/9, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej tzw. „roboty przerwanej” NKN 4761. 
Problem jest analogiczny jak w punkcie nr 63.  

Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 13.08.2015 r., nr GN-IV.7532.414.2014.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. Dąbrowskiego 208-214 , oznaczonej 
jako działka nr 199/70 o pow. 5516 m², w obr. geod. G-7, uregulowanej w księdze wieczystej 
LD1M/00094113/4. Nie składano odwołania.  

Postępowanie komunalizacyjne wszczęte z urzędu, a dla nieruchomości położonej przy 
ul. Dąbrowskiego 204-214, oznaczonej na mapie nr 5/5376 jako działka o nr 199/70 o pow. 
5516 m², w obr. geod. G-7, uregulowanej w tym czasie w księdze wieczystej KW 94113 (dnia 
01.02.2000 r.), została sporządzona karta inwentaryzacyjna tzw. „roboty przerwanej nr 50720”.  

Nie przekazywano dokumentacji do organu I-szej instancji, z uwagi na decyzję o zarządzie 
Rejonowego Zarządu Gospodarki Terenami w Łodzi z dnia 30.11.1976 r., nr 176/76, wskazaną 
w decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 26.03.1992 r., znak: GP/G.III-7224/2/361/92, 
o uwłaszczeniu Zakładów Przemysłu Wełnianego im. Andrzeja Struga.  

Decyzja o zarządzie dla przedsiębiorstwa państwowego, będąca w obrocie prawnym w dniu 
wejścia w życie ustaw samorządowych, tj. w dniu 27,05.1990 r., zgodnie z licznym oraz 
utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych i Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej 
wyklucza możliwość komunalizacji wyżej opisanych gruntów.  

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

Na tym posiedzenie zakończono.  

Przewodnicz ący 

Komisji Inwentaryzacyjnej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

Bartłomiej Dyba-Bojarski 

Protokółował:  

Sekretarz Komisji  

Andrzej PILARSKI 

 


