
DPR-BRM-II.13.0012.VII.10.2015    

Protokół nr 10/VII/2016 

z posiedzenia Komisji Inwentaryzacyjnej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 8 marca 2016 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 Krzysztof STASIAK – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi, 

2) Pan Marek JÓŹWIAK – Dyrektor Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości 
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, 

3) Pani Katarzyna MIKOŁAJEC – Zastępca Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu, 

4) Pani Agnieszka GRASZKA – Zastępca Dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem 
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, 

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

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

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

8) Pan Jerzy BLUMENFELD – właściciel domu przy ul. Sowińskiego 23a, 

9) Pan Jacek LAO – współwłaściciel domu przy ul. Jarzębinowej 4. 

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

II.  Porządek obrad :  

1. Przedstawienie informacji dotyczącej zmian organizacyjnych wprowadzonych w Urzędzie 
Miasta Łodzi w zakresie jednostek nabywających oraz zarządzających mieniem komunalnym. 

2. Rozpatrzenie informacji w zakresie komunalizacji ulicy Jarzębinowej, tj. działki nr 325/1 o pow. 
211 m², w obrębie geod. B-25.  

3. Rozpatrzenie spraw merytorycznych dotyczących komunalizacji mienia Skarbu Państwa. 
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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 informację 
dotyczącą zmian organizacyjnych wprowadzonych w Urzędzie Miasta Łodzi w zakresie 
jednostek nabywających oraz zarządzających mieniem komunalnym. Materiały dotyczące w/w 
tematu stanowią załącznik do nin. protokołu. 

Następnie Komisja Inwentaryzacyjna Rady Miejskiej w Łodzi rozpatrzyła informację w zakresie 
komunalizacji ulicy Jarzębinowej, tj. działki nr 325/1 o pow. 211 m², w obrębie geod. B-25. 
Materiały dotyczące w/w tematu stanowią załączniki do nin. protokołu. 

Ustalono, iż należy poprosić Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi o skierowanie 
Stanowiska-Apelu Komisji Inwentaryzacyjnej do Wojewody Łódzkiego w sprawie 
przedmiotowego postępowania. Stanowisko-apel stanowi załącznik do nin. protokołu. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu 28.10.2015 r. sygn. I 
SA/Wa 1095/15, uchylający decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 21.05.2015 r., Nr 
KKU - 2/13, uchylającą decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 04.12.2012 r., znak: GN-IV.GN.V. 
72200/I/ 16980/97/AW, w sprawie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z dniem 27.05.1990 r. 
przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, własności nieruchomości położonej w Łodzi przy 
ul. Sianokosy 9 , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 23 o pow. 2189 m², w obrębie 
geod. B-3, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00117886/1, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej nr 29330 oraz o stwierdzeniu odmowy nabycia w/w mienia Skarbu Państwa 
przez gminę Miasto Łódź. Wyrok korzystny dla gminy Miasto Łódź. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu 04.02.2016 r. sygn. I 
SA/Wa 1538/15, uchylający decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia22.07.2015 r., Nr 
KKU-160/14, utrzymującą 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. Wyrok korzystny dla gminy Miasto Łódź. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13.01.2016 r. sygn. akt: I 
SA/Wa 1563/15, oddalający skargę na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 
22.07.2015 r., Nr KKU - 163/13, utrzymującą 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 kasacyjną. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 04.02.2016 r. sygn. akt: I 
SA/Wa 1557/15, oddalający skargę na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 
22.07.2015 r., Nr KKU - 165/13, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 
08.07.2013 r., znak: GN-IV.7532.176. 2011.HC, o odmowie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia 
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z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy 
Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 143 , oznaczonej w ewidencji gruntów oraz 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 
kasacyjną. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13.01.2016 r. sygn. akt: I 
SA/Wa 1562/15, oddalający skargę na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 
22.07.2015 r., Nr KKU - 166/13, utrzymującą 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 kasacyjną. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25.01.2016 r. sygn. akt: I 
SA/Wa 1550/15, oddalającego skargę na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 
27.07.2015 r., Nr KKU - 133/13, utrzymującą 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 geod. W-27, uregulowanej 
księdze wieczystej LD1M/00088552/8, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 3250. Złożono 
skargę kasacyjną. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25.01.2016 r. sygn. akt: I 
SA/Wa 1549/15, oddalający skargę na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 
29.07.2015 r., Nr KKU - 135/13, utrzymującą 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 geod. W-27, uregulowanej 
księdze wieczystej LD1M/00088555/9, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 3253. Złożono 
skargę kasacyjną. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25.01.2016 r. sygn. akt: I 
SA/Wa 1548/15, oddalający skargę na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 
31.07.2015 r., Nr KKU - 134/13, utrzymującą 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 geod. W-27, uregulowanej 
księdze wieczystej LD1M/00088553/5, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 3251. Złożono 
skargę kasacyjną. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25.01.2016 r. sygn. akt: I 
SA/Wa 1547/15, oddalający skargę na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 
27.07.2015 r., Nr KKU - 139/13, utrzymującą 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 geod. W-27, uregulowanej 
księdze wieczystej LD1M/00088547/0, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 3247. Złożono 
skargę kasacyjną. 
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Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25.01.2016 r. sygn. akt: I 
SA/Wa 1546/15, oddalający skargę na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 
27.07.2015 r., Nr KKU - 140/13, utrzymującą 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 geod. 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 kasacyjną. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19.01.2016 r. sygn. akt: I 
SA/Wa 1545/15, oddalający skargę na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 
29.07.2015 r., Nr KKU - 138/13, utrzymującą 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 geod. W-27, uregulowanej 
księdze wieczystej LD1M/00088545/6, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 3246. Złożono 
skargę kasacyjną. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19.01.2016 r. sygn. akt: I 
SA/Wa 1541/15, oddalający skargę na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 
29.07.2015 r., Nr KKU - 136/13, utrzymującą 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 geod. W-27, uregulowanej 
księdze wieczystej LD1M/00088544/9, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 3245. Złożono 
skargę kasacyjną. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19.01.2016 r. sygn. akt: I 
SA/Wa 1543/15, oddalającego skargę na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 
29.07.2015 r., Nr KKU - 141/13, utrzymującą 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 geod. W-27, uregulowanej 
księdze wieczystej LD1M/00088548/7, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 3248. Złożono 
skargę kasacyjną. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25.01.2016 r. sygn. akt: I 
SA/Wa 1564/15, oddalający skargę na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 
22.07.2015 r., Nr KKU - 197/13, utrzymującą 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 kasacyjną. 

Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 04.02.2016 r. sygn. akt: I 
SA/Wa 1558/15, oddalającego skargę na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 
22.07.2015 r., Nr KKU - 199/13, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 
20.08.2013 r., znak: GN-IV.7532.180.2011.HC, o odmowie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia 
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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 4/93 o powierzchni 431 m², w obrębie geodezyjnym W-27, uregulowanej księdze wieczystej 
LD1M/00164069/2, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 3897. Złożono skargę kasacyjną. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 04.02.2016 r. sygn. akt: I 
SA/Wa 1556/15, oddalający skargę na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 
17.07.2015 r., Nr KKU - 201/13, utrzymującą 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 kasacyjną. 

W kwestii wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, dotyczących 
nieruchomości położonych w Łodzi przy Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 143  oraz przy 
ul. Niciarnianej  (omawianych na poprzednim posiedzeniu Komisji Inwentaryzacyjnej), 
Prezydent Miasta Łodzi wystąpił z prośbą do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego 
o rozważenie możliwości rozpoznania przez skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu 
Administracyjnego spraw ze skarg kasacyjnych gminy Miasto Łódź od wyroków Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17.11.2015 r. sygn. akt: I SA/Wa 1533/15, z dnia 
25.11.2015 r. sygn. akt: I SA/Wa 1560/15, z dnia 25.11.2015 r. sygn. akt: I SA/Wa 1561/15, 
z dnia 17.11.2015 r. sygn. akt: I SA/Wa 1566/15, z dnia 17.11.2015 r. sygn. akt: I SA/Wa 
1532/15, z dnia 17.11.2015 r. sygn. akt: I SA/Wa 1535/15, z dnia 17.11.2015 r. sygn. akt: I 
SA/Wa 1534/15, z dnia 25.11.2015 r. sygn. akt: I SA/Wa 1559/15, z dnia 25.11.2015 r. sygn. 
akt: I SA/Wa 1515/15, z dnia 15.12.2015 r. sygn. akt: I SA/Wa 1730/15, z dnia 17.12.2015 r. 
sygn. akt: I SA/Wa 1612/15, z dnia 18.12.2015 r. sygn. akt: I SA/Wa 1731/15, z dnia 
18.12.2015  r. sygn. akt: I SA/Wa 1732/15, z dnia 18.12.2015 r. sygn. akt: I SA/Wa 1733/15. 

Prośbę uzasadniono faktem, że w 13 w/cyt. jednobrzmiących wyrokach Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie podjęto rozstrzygnięcia przyjmując, iż dokonany przez sąd 
wieczystoksięgowy wpis do działu II-go księgi wieczystej prawa zarządu dla przedsiębiorstwa 
państwowego potwierdza dla tej jednostki istnienie prawa rzeczowego jakim jest użytkowanie, 
co wyklucza komunalizację tych gruntów na rzecz gminy. Natomiast we wcześniejszych 
rozstrzygnięciach tego sądu, podjętych w analogicznych sprawach: wyroki z dnia 05.12.2014 r., 
sygn. akt: I SA/Wa 2074/14, z dnia 04.02.2015 r., sygn. akt: I SA/Wa 2263/14, I SA/Wa 
2264/14, I SA/Wa 2265/14, z dnia 05.11.2015 r., sygn. akt: I SA/Wa 1561/15 (dot. sąsiedniej 
nieruchomości znajdującej się w analogicznej sytuacji prawnej, z tym samym podmiotem jako 
władającym), podjęto orzeczenia o odmiennej treści. Również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 
16.04.2008 r., sygn. akt: V CSK 540/07 (LEX nr 515718), w postanowieniu z dnia 14.06.1963 r., 
sygn. akt: I CR 336/63 (OSNC 1964/11/223, OSP 1966/5/97), w uchwale Składu Siedmiu 
Sędziów z dnia 16.10.1961 r., sygn. akt: I CO 20/61 (OSNC 1962/2/41), nie podzielił 
stanowiska, że „ujawniony w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości w dziale II tej 
księgi zwrot "zarząd i użytkowanie", ma oznaczać ustanowienie dla przedsiębiorstwa 
państwowego prawa rzeczowego jakim jest użytkowanie. 

Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr 5 z dnia 08.02.2016 r., znak: DAP-
WPK-0158-130/2016/DP (dawna sygn. akt: DAP-WPK.736.377.2015.DP), o umorzeniu 
postępowania administracyjnego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody 
Łódzkiego z dnia 07.08.2008 r., znak: GN.V 7723/Ł/9788/2008/ AGP, w sprawie stwierdzenia 
nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź nieruchomości Skarbu Państwa 
położonej w Łodzi przy ul. Pro żka 10-12, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr nr: 
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254/1 o pow. 444 m², 254/2 o pow. 18 m² oraz 255 o pow. 426 m², uregulowanej w księdze 
wieczystej LD1M/00035137/7, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 15592.  

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 03.02.2016 r., Nr KKU - 312/13, uchylająca 
decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 02.12.2013 r., znak: GN-IV.GN.V. 7723/Ł/9990B/2008/ 
MJan, o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, nieruchomości 
stanowiącej w ½ części współwłasność Skarbu Państwa, położonej w Łodzi przy 
ul. Tomaszowskiej 91 , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 20/1 o pow. 29386 m², 
w obrębie geodezyjnym G-31, uregulowanej w księdze wieczystej numer LD1M/00008836/9, 
opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 4986 oraz w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa 
przez gminę Miasto Łódź w/w mienia. Złożono wniosek o sprostowanie błędu pisarskiego 
w decyzji KKU i Wojewody Łódzkiego. 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 03.02.2016 r., Nr KKU - 35/15, uchylająca 
decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 28.01.2014 r., nr GN-IV.GN.V.7723/ 7895/2006/AW, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, nieruchomości 
Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Laskowickiej 9 , oznaczonej w ewidencji gruntów 
oraz budynków jako działki o nr nr: 146/70 o pow. 478  m² i nr 146/72 o pow. 755 m², 
uregulowane w księdze wieczystej Nr LD1M/00129869/3 oraz działka nr 146/71 o pow. 642 m², 
uregulowana w księdze wieczystej Nr LD1M/00036799/6, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 
5450 oraz w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź w/w mienia.  

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 11.02.2016 r., Nr KKU - 39/15, uchylająca 
decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 12.02.2014 r., znak: GN-IV.7532.453. 2012.AW, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, nieruchomości 
Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Wróblewskiego 33 i 33/35 , ul. Łaskiej 5/7 , 
al. Jana Pawła II nr 21  i ul. Łaskiej - pod ulic ą, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 
o nr nr: 1/52 o pow. 29414 m², 1/53 o pow. 2607 m², 1/83 o pow. 2030 m², 1/85 o pow. 
66171 m², 1/84 o pow. 376 m², 1/97 o pow. 1467 m² i 1/98 o pow.191 m², w obr. geod. P-28, 
uregulowanej w księdze wieczystej numer LD1M/00186157/6, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej 11602 oraz w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez gminę 
Miasto Łódź w/w mienia. Złożono wniosek o sprostowanie błędu pisarskiego w decyzji KKU 
i Wojewody Łódzkiego. 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 11.02.2016 r., Nr KKU - 40/15, uchylająca 
decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 12.02.2014 r., znak: GN-IV.7532.454.2012.AW, o odmowie 
stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, nieruchomości Skarbu Państwa 
położonej w Łodzi przy ul. Wróblewskiego 33 , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 
1/51 o pow. 7192 m², w obrębie geod.  P-28, uregulowanej w księdze wieczystej numer 
LDIM/00212574/7, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej 4399 oraz w sprawie stwierdzenia 
nabycia z mocy prawa przez gminę Miasto Łódź w/w mienia.  

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 15.02.2016 r., Nr KKU - 55/15, uchylająca 
decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 13.03.2014 r., znak: GN-IV.7532.224. 2013.DŁ, o odmowie 
stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, nieruchomości Skarbu Państwa 
położonej w Łodzi przy ul. Halnej 1 , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 119/1 
o pow. 299 m², w obrębie geod. W-11, uregulowanej w księdze wieczystej numer 
LDIM/00278994/7, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej 47515 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 14,1008 ha. 

Decyzja Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 29.01.2016 r., Nr KKU - 295/13, utrzymująca 
decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 06.11.2013 r., nr GN-IV.7531.214.1. 2012.AS, o odmowie 
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stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, części nieruchomości Skarbu 
Państwa położonej w Łodzi przy ul. Wieniawskiego 40 , oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka nr 98/63 o pow. 16 m², w obrębie geod. G-01, uregulowanej w księdze wieczystej numer 
LD1M/00023778/5, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 8282 . Złożono wniosek 
o komunalizacje na podstawie art. 5 ust. 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.). 

Postanowienie Wojewody Łódzkiego z dnia 28.01.2016 r. znak: GN-IV.GN. V.7723/Ł/ 
10234A/2009/MJan, dotyczące zawieszenia z urzędu postępowania administracyjnego 
w sprawie komunalizacji, z mocy prawa, części nieruchomości położonej w Łodzi Rzeka 
Olechówka , oznaczonej jako działki o nr nr: 346/26 o pow. 2290 m² i 346/27 o pow. 11 m², 
w obrębie geod. G-25, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00087164/4, opisanej w karcie 
inwentaryzacyjnej nr 4215. Złożono zażalenie do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. 

Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 12.02.2016 r., znak: GN-IV.7532.386.2014. 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 Szlaku 
Kolejowym , oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 259/57 o pow. 
2685 m², w obrębie geod. W-37, uregulowanej w księdze wieczystej numer LD1M/00002324/5, 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi - XVI Wydział Ksiąg 
Wieczystych, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej 13280. Złożono odwołanie do Krajowej 
Komisji Uwłaszczeniowej. 

Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 11.02.2016 r., znak: GN-IV.7532.109.2013.AW, 
o odmowie stwierdzenia nabycia przez gminę Miasto Łódź, z mocy prawa, z dniem 
27.05.1990 r. własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi Szlak kolejowy – 
linia kolejowa nr 25 , oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 178/55 o pow. 
90169 m², w obrębie geod. W-35, uregulowanej w księdze wieczystej numer LD1M/00187130/8, 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi - XVI Wydział Ksiąg 
Wieczystych, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej 7869. Złożono odwołanie do Krajowej Komisji 
Uwłaszczeniowej. 

 

Na tym posiedzenie zakończono.  

Przewodnicz ący 

Komisji Inwentaryzacyjnej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

Bartłomiej Dyba-Bojarski 

Protokółował:  

Sekretarz Komisji  

Andrzej PILARSKI 


