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DECYZJA
Na podstawie art. 37 a U51. I - 6 i art. 37 bust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 wrzesnia 2000 r. ,
o komcrcjalizacji, restrukturyzacji
i prywatyzacji przedsi~bi orstwa pan stwowego
.Yoiskie Koltje Panstwowc" (Lj. Dz. U. z 2014 r. poz. 11 60 z pMn. zm.), art. 236 § 1
i art. 238 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 20 14 r. poz. 121 ,

z pozn. zm.), oraz art. 8 ustawy z dnia

28

marea 2003 r.

0

transporcie kolejowym

(t.j. Oz. V.z 20 13 r. poz. 1594 z pOw. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Po lskich Ka lei
Panstwowych S.A.
s t w i e.-d z am

l. Nabycic z moey prawa z dniem I czerwca 2003 r. , przez Skarb Panstwa prawa
wlasnosei gruntu potozonego w Lodzi , W obnrbic W-34 , oznaczonego w ewidencji grunt6w
jako dziatka nr 1145 0 pow. 0,005 0 ha.

n. I. Nabyc ie z mocy prawa, z dniem 1 czcrwca 2003 r., pr.lcz Po lskie Ko leje
I)anstwowe S.A. prawa uiytkowania wieczystego gruntu opi sancgo w punkcie I niniejszej
dccyzji.
2. Uzytkowanic wieczyste przedmiotowego gruntu ustalam na okres 99 lat
(dziew i~Cdzie s i'lt d z iewi~c), licZl}c od dnia I czerwca 2003 r.
3. Nabycie prawa utytkowania wicczystego przedmiotowego gruntu nast~puje
z przcznaczeniem pod infrastruktur~ kolejowq.
Grunty zaj~ le pod infrastruktur~ kolejowq sq zwo lnione z oplat z tytu1u
lIzytkowania wieczystego.
Pozostale warunki utytkowania wicczystego okreslajq przepisy Kodeksu
cyw ilnego.
01. Oecyzja niniejsza nie narusza praw os6b trzecich.
VI. Pozostale warunki uZytkowania wicczystego okreslaj'l
cywilnego.

przepisy Kodeksu

V. N iniej sza decyzja (ostateczna) stanow ic bctdzie podstaw~ do ujawnienia w ksi~dze
wil!czystej przez Prezydenta Miasta Lodzi , wykonujqcego zadan ie z zakresu admi ni stracji
I"/~,dowej , praw b~dqcych jej przedmiotem.

UZASADNIENIE

.. Pol skie Koleje Panstwowe" Sp6lka Akcyjna z s icdzib'l w Warszawie, wnioskiem
z duia 28 li stopada 20 12 r. , znak: N1411-600-327/2012, wystqpila do Wojewody L6dzkiego
!l stwil;rdzcnie nabycia na podstawie art. 378 i 37b ust. 2 ustawy z dnia 8 wrzesnia 2000 r .
.. kOI1l~rcjal i zacji ,
restrukturyzacji
i prywatyzacji
przedsictbiorstwa panstwowego
" I'ulskic Ko leje Panstwowe" (t.j. Oz. U. z 2014 r. poz. 1160 z p6zn. zm.) z dniem I czcrwca
"ZOO, r., z mocy prawa pr.lez:
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I) Skarb Pari stwa prawn wlasnosci gruntu polozonego w Lodzi. W obn;:bie W-34,
oznaczonego w cwidencji gruntow jako dziatka nr 1/450 pow. 0,0050 ha.,
2) "Po lsk ie Ko leje Panstwowe" S.A. w Warszawie prawa uZytkowania wieczystego
prL.edmiotowego gruntu wraz z nieodplatnym nabyciem prawa wlasnosci budynk6w,
budowli i innych ul"Z<ldzen znajduj,!cych sit;: on tym gruncie.
Po rozpatrzeniu wymicnionego na wSICfp ie wniasku, na podstawie zebranej w sprawie
dokumentacji u5ta10no, co nastt;:puje:

Zgodn ie z przepisem art. 37 a us!. I ustawy

0

komercja lizacji ( ... ), grunty wchodzqcc

w skJad linii kolejowych , pozostajlJce w dniu 28 lutego 2003 r. , we wladaniu PKP S.A.
niestanowi'lce wlasnosci Skarhu Panstwa, jcdnostck sa m orL~du tcrytorialnego lub PKP S.A.

staj'l siC; z dniem 1 czerwca 2003 r., z Olocy prawa wtasnosciq Skarbu Panstwa
za odszkodowaniem .
Z tresci oswiadczenia PKP S.A., z dnia 28 lisLOpadl.l 20 12 r. , wyn ika, ie nieruchomosc
zlokalizowana w Lodzi, w obr~bie W-34, oznaczona w ewidencj i grunlaw jako dzialka
nr 1/45 0 pow. 0,0050 ha, figuruje w wykazie tcrcn6w zaOlkn itrtych stanowi<tcym zal'Jcznik
do decyzji nr 25 Ministra LnfrastrukLury z dnia 12 sierpnia 2011 r. , w spra\yie ustalenia
teren6w przez kt6re przebiegaj<4 linie ko lejowe jako tercn6w za rnkni~tych oraz stanowi
w 100 % infrastruktun; ko lejow<4linii nr 17 LOOt Fabryczna - Ko1uszki, i zgodnic z nrt. 4 p. 3
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. 0 transporcie kolejowym (t.j. Oz. U. z 20 13 r. poz. 1594
Z pOin. zm.) stanowi "przylegly pas gruntu" - jako grunt wzd tut linii ko lejowych, usytuowany
po obu ich stronach, przeznaczony do zapewnienia bezpiecznego prowadzenia ruchu
kolejowego. Z powolanego oswiadczenia PKP S.A. wynika r6wnieZ, ze przedmiolowa dzialka
znajdowata sit; do dnia 1 czerwca 2003 r. w nieprzc rwanym, samo istnym posiadan iu PKP
S.A. i jej poprzcdnik6w prawnyc h (przeds itrbiorstwo panstwowe PKP) od ponad 30 lat,
oraz ze pozostawala we wladan iu PKP S.A. w dn iu 28 lutcgo 2003 r.
Ponadto ustalono, Ze opisywana nicruchomosc:
nie byta w dniu I czerwca 2003 r., wlasnosciq Skarbu Panstwa ani jcd nostck samorzqdu
terytorialnego,
nie byla w dniu I czerwca 2003 r., wlasnosciq "Po lsk ich Kolei PansLwowych" S.A.
nie rna zatotonej ksit;g i wieczystej ani zb ioru dokumcnt6w oraz innych dokument6w
potwierdzaj'lcych prawa rzeczowe do przedmiotowej nicruchomosci (pismo Prezydenta
Miasta Lodzi z dnia 25 listopada 2013 r. znak: DGM-SP-ll.6843.1 38.20 13.J U).
Z powyzszego wynika, te grunt objt;:ty niniej szq decyzjq, wchodzi w sklad linii
kolej owych i nie posiada zatozonej ksit;:gi wieczystej, zbioru dokument6w ani innych
dokument6w, na podstawie kt6rych motna byloby usta lic osoby, kt6rym przystugujq do niego
prawa rzeczowe.
Zatem stosownie do trdci art. 37b ust. 2 ustawy 0 komercja lizacji ( ... ),
w prl.ypadku grunt6w, dla kt6rych zc wzglt;:du nn brak ksiC1gi wieczystej, zbioru dokument6w
alba innych dokument6w nie maznn ustal ic os6b, kt6rym przyslugujq do nich prawa
rzeczowe, infonnacjt;: 0 zamiarze potwierdzenia nabycia praw, 0 kt6rych mowa
wart. 37a ust. I i 2, woj ewoda podaje do publiczncj wi"domosci w drodze obwicszczenia
zaw ierajqcego w szczeg61nosc i wykaz nieruchomosci, prt.cz kt6rc przcbicga linia kolejowa
( ... ). Obwieszczenie podaje siy do publ icznej wiadomosci w urzc;dach gmin wlasciwych
ze wzgl~du ns przeb ieg lin ii kolcjowej , w prasic 0 zas ilfgu og61nopol skim orRZ na stronach
intemetowych urzt;:du wojew6dzk iego i urztrd6w gmin wlasciwych zc wzglt;du na przebicg
linii kolejowej.
Z uwagi na powyzsze, Wojewoda LOdzki pismcm z dnia 25 listopada 2014 r.,
zwr6cil sit; 0 podanie do publicznej wiadomosci (w spos6b zwyczajowo przyjt;ty w Urzt;:dzie
Mlasta Lodzi) oraz na stronie internetowcj Ur.lJ;du Miasta Lodzi , przez akres 2 mi es i~c y
obwieszczenia Wojewody L6dzkiego, informujqccgo 0 zam iarze wydan ia, przez Wojewod y
L6dzkiego decyzji administracyj nej w wyzej opisywancj sprawic.
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Powyzsza informacja padana zostala r6wniet do publicznej wiadomosci w prasie
o zas iygu og61nopolskim, tj . w Rzcczpospo\itcj w dn iu 2 grudnia 2014 r. oraz na stronach
intemetowych LOdzkiego Urzcrdu Wojew6dzkiego w Lodzi.
Stosownie do tresci art. 37b ust. 3 ustawy z dnia 8 wrzcSnia 2000 r. 0 komcrcjalizacji
( ... ) jczeli w terminie 2 miesiycy ad dnia ogloszenia obwieszczenia, 0 kt6rym mowa w ust. 2,
w prasie a zasic;gu ogo lnopolskim nie zglosZ<} sit;: osoby. kt6rym przyslugujCl prawa rz.eczowe

do nieruchomosci okreslonych W obwieszczeniu, wojewoda wydaje decyzjc;. 0 kt6rej mows
art. 37a ust. 4.
Ustalono, te przedmiotowe Obwieszczenie Wojewody L6dzkiego 0 prowadzonych
postc;powaniach uwlaszczeniowych, zostal0 wywieszone oa tablicy ogloszen Urzetdu Miasta
Lodzi od dnia 18 maja 20 15 r. do dnia 20 lipca 2015 f. Ofaz opub likowane na stronie
intemetowej Urzetdu.
Wskazac nalezy, ze Wojewoda L6dzki nie otrzymat zadnych zgloszen od osab,
ktarym piL)'slugiwalyby prawa rzeczowe do omawianej nicruchomosci.
W tym stanie faktycznym i prawnym. stosownie do art. 37a ust. I wyzcj wymienionej
ustawy , orzeczono nabycie z mocy prawa przez Skarb Panstwa z dn iem 1 czerwca 2003 r.,
prawa wlasnosc i gruntu polozonego w Lodzi, w obrybie W-34, oznaczonego w ewidencji
grunt6w jako dz ialka nr 1/450 pow. 0,0050 ha.
Natomiast w pkt II ppkt 1 nin iejszej decyzj i, stwierdzono nabyc ie przez PKP S.A .
z dniem I czerwca 2003 r. , prawa uzytkowania wieczystego przedmiotowcgo gruntu.
Na podstawie art. 37a ust. 3 omawianej ustawy ni e naliczono pierwszej oplaty z tytutu
nabyc ia przez PKP S.A. prawa uZytkowania wieczystego opisanego na wstlfpie gruntu
oraz nie naliczono r6wnicz oplat rocznych z tytutu uzytk.owania wieczystego, gdyz zgodnie
z tresc i,! art. 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. 0 tran sporcie kolejowym (t.j. Oz. U. z 201 3 r.
poz. 1594 z p6zn. zm.), grunty zajcrte pod infrastrukturcr kolejow,! zwo lni one S,! od oplat
z tytulu uzytkowania wieczystcgo. Jak wynika z tresc i oswiadcze nia PKP S.A. z dnia
281istopada 2015 r., wynika,:ie przedmiotowa nieruchomosc stanowi w 100 % infrastruktu~
kolejowq linii nr 17 Ladz Fabryczna - Koluszki , w rozumieniu art . 4 ustawy 0 transporcie
ko lejowym.
Stosownie do teeSci zdania drugiego przepisu art. 37 b ust. 3 ustawy 0 komercjalizacji
( ... ), niniejs14 decyzjlf oglasza silf podaj'lc j,! do publicznej wiadomosci w drodze
obwieszczcnia w urzlfdzie gminy wlaSciwym ze \vzgh;du na przebicg lini i kolejowej, w prasie
o zasicrgu og61nopolskim oraz na stronach intemetowych ufZerdu wojew6dzkiego i urzlfdu
gminy wlasciwym ze wzglcrdu na przebieg linii kolejowej . Dort,czenie niniej szej decyzji
uwaza si~ za dokonane po uplywie 14 dni od dnia jcj ogloszenia w prasie 0 zasi~gu
og6 lnopol skim .
MajfJc na uwadze powyzsze orzeczono,jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji sluzy stronie prawo wniesienia odwotan ia do Ministra
Inrrastruktury i Rozwoju, za posrednictwem Wojewody L6dzkiego, w terminie l4 dni ad dnia
jcj dor~czellia.
Z up. WOJEWODY LODZKlEGO
Piolr Klimczak
Dyrektor Wydzialu Gospodarki
Nieruchomosciami i Geodezji
(II,-,.yumi:!:
l. l'olskit! Koleje Panstwowe S.A Oddziat Gospodarowania N ieruchomosci ami w Warszawie
., I'n.:zydcm Miasta Lodzi, wykonujlJcy zadanie z zakresu admi nistracji rzltdowej:
• Jako rcprezcnlant Skarbu Panstwa w zak:~s ie nieruchomOSci
• w cel u wprowadzenia zmian w ewidencji grunt6w (decyzja ostatecm a)
• w Celli zalo1enia ksic;:gi wieczystej oraz ujawnienia w niej praw bc;::d'1cych przedmiolem niniejszcj decyzji
(lkcY7ja ostateczna)

