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DECYZJA

N:I podstawie art. 37 a ust. 1 - 6 i art. 37 bust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 wrzesnia 2000 r.,
restrukturyzacji
i prywatyzacji
p rzeds i ~b i orstwa
panstwowego
..I'olskic Koleje Panstwowe" (t.j . Dz. U. z 20 14 r. poz. 1160 z pM.n. zm.), art. 236 § I
i art. 23 8 u51awy z dni a 23 kwietnia 1964 r. Kodcks cywi lny (t.j. Oz. U. z 20 14 r. poz. 121 ,
'I . P('I/.II. '1.111.), o raz art. 8 ustawy z doia 28 marea 2003 r. () transporc ic ko lejowym (t.j. Oz. U.
/ .!OIJ r. paz. 1594 z pM n. z m.), po rozpatrzcniu wn;osku Po lskich Ka le i Parlstwowych S.A.

\I

I-olllcn;jalizacj i,

st wicrdzam
I. Nabyc ic z moey prawa z dni em 1 czcrwca 2003 r. , prl.:cz Ska rb PaJ; stwa prawa
wlasnosci gruntu polozonego w Lodzi, obrlfb G-53. oznaczoncgo w cwidencji grunt6w
jako dzialka nr 67112 0 powierzchni 10,0 174 ha.
II. 1. Nabyc ie z mocy prawa, z dnicm 1 czcrwca 2003 r., pr.lcz Polskie KoJeje
I'alislwowe S.A. prawa utytkowania wieczyslcgo g runtu o pi sancgo w punkcie I niniejszej
dccyzji.
2. Uzytkowanie wicczystc pr.led mi o towcgo g runlu usta lam na okres 99 lat
(dz icwi'roozies i'lt dziewi'rc), Ji cz'lC od dnia I czcrwca 2003 r.
3. Nabycie prawa uzytkowania wieczystcgo pr.lcdm iotowego gruntu nastt;puje
z pr.lcznaczenicm pod infrastruktur'r kolejow<J.
G runty zaj'rte pod infrastruktur'r ko lejowq S<J zwo ln ionc z oplat z tytulu
ut ytkowania wieczystego.
Pozosta lc warunki ui:ytkowania wieczystego o kresiaj<J przcpisy Kodeksu
cywi lnego.
III. Nieodplatne nabycie przez Polsk ie Koleje Panstwowe S.A., prawa wlasnosci,
'lJlajduj<lcych s i'r na gruncie opisanym w pI« I naniesien:
- nastawn ia dysponujqca ~ numer inwentarzowy 102000288
most stalowy - numer inwcntarzowy 223000695,
tory gl6wne zasadnicze linii ko lejowej nr 14 L6dZ Kaliska
Tuplicc uumer inwentarzowy 22 100 1602,
lory gtowne zasadnicze lin ii kolejowej nr 14 L6di Kaliska
Tuplice nllmer inwentarzowy 22 100 1972 ,
tory stacyjne linii kolejowej nr 14 L6di Kali ska - Tuplice - numer inwentarzowy
22 1001972,
sicc trakcyjna 3kV, stacja Lublinek - numer inwentarzowy 22 100 1707,
Sil.:l; lrakcyj na 3kV, stacja Lublinek - Pabianice - numer inwentarzowy 221001708,
IU-I.;,dzcnie srk na przejez.dzie ko lejowym - - numer inwcntar.lowy 221033078,
lIo..:,dzcnic srk na przejeidzie kolejowym - - nurner inwentarzowy 22 1001479,
IWI.;,tizCni c srk stacyjne w okrt;gu nastawczym - - numer inwentarzowy 22 100 1888,
t.6oZKllJRZ.\ O WOJ Ew6oZKI W WDZI
'1I).?26 t.Gok. .. t. Pioatow... 10(. lot: ( • • ' ) n 66<1 10 00. ru· (~ (8) . 2 664 10 «I
1':1<.i. II. ........ S ~k.o Pod.Iwcu oPUA P: Ilodzww/skryth

www.loslzkje.ey

\

2

GN-II.GN.lII.AM.7720/ 12/5109

linia zasiiaj,!ca, instalacja oswietlen ia

zcwn~trznego

sz lak Lublinek - Pabianice -

numer inwentarzowy 22 1033204,
lin ia zasiiajqca, instalacja oswietlenia zewntrtrznego szlak Lublinek - numer
inwentarzowy 221001795,
dworzec kolejowy p.o. Lublinek
numer inwentarzowy 9/017/00052/ 102.
SAT 30003038,
ogrodzenie

dworca

p.o.

Lublinek

-

numer

inwentarzowy

91017/001491291,

SAT 40002869,
IV. Decyzja niniejsza nie narusza praw os6b trzecich.
V. Pozostale warunki utytkowania wieczystego okreslaj<t przepisy Kodeksu cywilnego.
VI. Ni niejsza decyzja (oslatcczna) sta nowic b((dzie podstawfV do ujawnienia w ksicrdze
wieczystej przcz Prezydenta Miasts

I"UJdowej, praw

~d4cych

1~ o dzi,

wykonuj<Jccgo zadani c

:t..

zakresu admi nistracji

jcj pr7...cdmiolcm.
UZASAON I ENIE

,,?o)skie Koleje Patlslwowe" SpOlka Akcyjna z siedzib'l w Warszawie, wnioskiem
z dnia 17 lutego 2009 r., znak : NSa-600-79/09, wyst,\pi la do Wojewody L6dzkiego
o slwierdzenie nabyeia na podstawic art. 37a i 37b us!. 2 ustawy z dnia 8 wrzesnia 2000 r.
o komercjalizacj i, restrukturyzacji
i prywatyzaeji przedsi~biorstwa panstwowego
"Po)skie Koleje Panstwowe" (Lj. Oz. U. z 2014 r. poz. 1160 z p6zn. zm.) z dniem I czerwca
2003 r., z mocy prawa przez:
1) Skarb Panstwa prawa wlasnoSci gruntu polozoncgo w Lodzi, ohnrh G-53, oznaczonego
w ewidencji grunt6w jako dzialka nr 67112 0 powierzchni 10,0174 ha,
2) "Polskie Koleje Panstwowe" S.A. w Warszawie prawa uzytkowania wieczyslcgo
przedm iotowego gruntu wraz z nieodplatnym prawem wlasnosc i budynkow,
budowli j ul"ZCI:dzen znajdujfJ.cych siy na tym gruneie,
Po rozpatrzeniu wymienioncgo na wS1IYpie wniosku, na podstawic zebranej w sprawie
dokumentacji ustalono, co nastvpuje :
Zgodn ie z przep isem art. 37 a us!. I uSlawy 0 komerejalizacji ( ... ), grunty wchodz'\ce
w sklad lin ii kolejowych. pozostaj<\ce w dniu 28 lutego 2003 r., we wladaniu PKP S.A.
niestanowi'tce wlasnosci Skarbu Panstwa, jednostek samorLqdu terytor ialncgo lub PKP S.A.
staj'l si~ z dniem 1 ezerwca 2003 r., z mocy prawa wlasnosei<l Skarhu Panstwa
za odszkodowaniem.
Z tresci oswiadczen PKP S.A., z dnia 8 lipca 2015 r., wynika, ic nieruchomosc
zlokalizowana w Lodzi , obryh a -53, oznaezona w ewide nej i gruntow jako dzialka nr 67112
o pow ierzehni 10,0174 ha, stanowi w 100 % infrastruktury kolejow,\ linii nr 14 L6M Kaliska Tuplice, w rozumien iu art . 4 ustawy z dnia 28 marea 2003 r. 0 transporcie ko lejo\\'Ym
(t.j. Oz. U. z 2013 r. poz. 1594 z p6in. zm.) i znajdowata si~ do dnia I czerwca 2003 r.
w nieprzcrwanym. samoistnym posiadaniu PKP S.A. i jej poprzednik6w prawnych
(przedsiltbiorsrwo panstwowe PKP) od ponad 30 lat oraz ze pozostawala we wladaniu
PKP S.A. w dniu 28 Iutego 2003 r.
Ponadlo ustalono, :te opisywana nieruchomosc:
nie byla w dn iu 1 czenvca 2003 r., wlasnosc iq Skarbu Panstwa ani j cdnostck samol"l<l:du
tcrytoriaJnego.
nie byla w dniu 1 czerwea 2003 r. , wlasnosciq "Polskich Ko lei Panstwowych" S.A.,
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nie rna zalozonej ksiygi wieczystej ani zbioru dokumenlow oraz innych dokumentow
potwierdzajqcych prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomosci (pismo Prezydenta
M iasm Lcdzi z dnia 17 ezcrwea 20 13 r. znak: DOM-SP.1I.6843.9 1.20 13.JU).
Z powytszego wyni ka. ie grunt obj~ty nini ejsz,! decyzj'l, wchodzi W sklad linii
ko lejowych .j nie posiada zaloionej ksictgi wieczystcj . zbioru dokument6w an i innych
dokument6w, na podstawie kt6rych mazna byloby ustalic osoby. kt6rym przystuguj'J do niego
prawa rzeczowc.
Zatem stosownie do trdc i art. 37b ust. 2 ustawy 0 komercjalizacj i ( ... ), w przypadku
gruntow, d la kt6rych ze wzg1crdu na brak ksiygi wieczystcj. zbioru dokument6w albo innych
dokument6w nie mai,na ustali c os6b, kt6rym przysrugujq do nich prawa rzeczowe , infonnacj~
o zamiarze pOlwierdzenia nabycia praw, 0 kt6rych mowa wart. 37a ust. I i 2, wojewoda
podaje do publicznej w iadomosci w drodze obwieszcze nia z3wieraj'lcego w s7.czcg6lnosc i
wykaz nieruchomosci , przez kt6re przebiega linia kolejowa ( .. .). Obwieszczenie podaje silf
do publicznej wiadomosci w urzlfdach gmin w laSciwych ze wzgllfdu na przebieg linii
kolejowej, w prasic 0 zasilfgu og61nopolskim oraz na stronach internetowych u r.l~du
wojew6dzkiego i urzlfd6w gmin wtasc iwych ze wzgllfdu na przebieg li nii kolejowcj.
Z uwagi na powyi.sze, Wojewoda L6dzki pi smem z dnia 25 lislopada 20 14 T.,
zwr6c il siy 0 podanie do publicznej wiadomosci (w sposob zwyczajowo przyjyty w Urzlfdzie
Miasta t.odzi) oraz na stronie intemetowej U~du Miasm Lodzi , przez o krcs 2 micsiycy
obwieszczenia Woj ewody LOdzk iego, informujfJcego 0 zamiarze wydania, prt.:ez W oj ewod~
L6dzkiego decyzj i admini stracyj nej w wytcj opisywanej sprawie.
Powyzsza informacja podana 20stala r6wn iez do publicznej wiadomosc i w prasie
a zasiygu og6lnopolskim, tj. w Rzeczpospolitej w dniu 2 grudnia 2014 r. oraz na stronach
intemctowych L6dzkiego Urz~du Wojew6dzkiego w Lodzi.
Stosowni e do tresci art. 37b ust. 3 ustawy z dnia 8 wrzesni a 2000 r. 0 komercja lizacji
( .. .) jetel i w tenninie 2 miesic;cy od dnia ogloszenia obwieszczenia, 0 kt6rym mowa w ust. 2,
w prasic 0 zas i ~gu og61nopolskim nie zglosZ4 siy osoby. kt6rym przyslugujq prawa rzeczowe
do nieruchomosci okre.slonych w obw ieszczeniu. wojewoda wydajc decyzjlf. 0 kt6rej mowa
art. 37a ust. 4.
Ustalono, te przedmiotowe Obwieszczenie Wojewody Lod~k i e go 0 prowadzonych
postypowaniach uwlaszczeniowych, zostalo wywieszone na tab licy ogloszcll Urzlfdu Miasta
Lodzi od dn ia 18 maja 20 15 r. do dnia 20 tipca 201 5 L oraz upublikowanc na stronie
in temetowcj Urzcrdu .
Wskazac nalezy, i.e Wojcwoda IMzki ni e o trl.Ylllal zadnych zgloszen od osob,
kt6rym przysl"ugiwalyby prawa rzeczowc do omuw iancj nieruchomosci.
W tym stanie faktycz nym i prawnym , slosownic do art . 37a ust. I wytej wymienioncj
ustawy, orzeezono nabycie z mocy prawa pr.lCZ Skarb l'al1stwa z dniem I czerwca 2003 L ,
prawa wlasnosci gruntu potozonego w Lodzi, obrlfb G-53, oznaczonego w ewidencji grunt6w
jako dzialka nr 671 /2 0 powicrt.:chn i 10,0174 ha.
Natomiast w pkt II ppkt 1 ninicjszej dccyzji, stw ierd2Ono nabycie przcz PKP S.A.
i'. dni cm I czerwca 2003 r., prawa uzytkowania wieczystego przedm iotowego gruntu,
OJ w pkt III tej decyzj i nabycie przez PKP S.A. z dniem I czerwca 2003 r., prawa wlasnosci
lIanicsicn znajduj'lcych siy na tym gruncie.
Nu podstawie art. 37a ust. 3 omawianej ustawy nie naliczono pierwszej oplaty z tytutu
n:lhycia przez PKP S.A. prawa utytkowania wieczystego opi sancgo na wstlfpie gruntu
(Irai'. nie naliczono r6wniez opial rocznych z tytul"u utytkowania wieczystego, gdyz zgodnie
·/ lrd ciq art . 8 uSlawy z dnia 28 marea 2003 r. 0 transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 20 13 r.
pil i .. 15t )4 z pot n. zm.), grunty zajl(tc pod infrastruktury kolejowl:J zwolnione ~ ad oplat
1. lyll llu lI:i.ytkowan ia wicczystego. Jak wynika z tresci oswiadczenia PKP S.A., z dnia 8 lipca
.1(11 5 r. . wy nika, 7..e przedmiotowa ni eruchomosc, stanow; w 100 % in frastrukturlf kolejow'l
lilli i I"· 14 Lodi Kaliska - Tuplice, w rozumieniu art. 4 ustawy 0 transporc ie kolcjowym.
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Stosownie do treSc i zdania drugiego pr.lcpisu art. 37b ust. 3 ustawy 0 komercjalizacj i
( ... ), nin iej sZ4 dccyzj~ oglasza silt podajllc jq do publicznej wiadomosci w drodze
obwieszczenia w urz~dzie gminy wlasciwym ze wzglltdu nn przebieg linli kolejowej ,
w prasie 0 zas icrgu og61nopolskim oraz na stronach internetowych urzcrdu wojew6dzkiego

i urzcrdu gminy wlasciwym ze wzgllfdu ns przebieg linii kolejowej . DOflfczenie niniejszej
decyzji UWaZa sicr za dokonane po uplywie 14 dni od dnia jej ogtoszenia w pras ie 0 zasiygu
og6lnopolskim.
Majqc na uwadze powyi.sze orzeczono, jak w sentencji .
Od niniejszej decyzji stuiy stronie prawo wniesienia odwolania do Minislra
lnfrastruktury i Rozwoj u, za posrednictwem Wojewody 1..6dzkiego, w tcrrn in ic 14 dni od dnia
jej doryczenia.
Z "I'. WO.H:WOJ)Y LOJ)ZKIEGO
I';nlr KlimcZllk
I)y .·c kto.· W ytl:l.i:111I COSI)odarki
NicrudlUlllusci:lll1i i Gcodezji

Otrzymuj3:
I. Polskie Koleje Panstwowe S.A.
OddziaJ Gospodarowan ia Nieruc ho m o~k i am i w Warszawic
2. Prezydent Miasta Lodzi, wykonujl}cy zadanie z zakresu adm inistracji r21}dowej :
- jako reprezcntant Skarbu Pailstwa w zakresie nieruchomosci
- w cclu wprowadzenia zmian w ew idencji grunt6w (dccyzja ostateczna)
- w celu zaloi.en in ksiygi wieczystej oraz ujawnienia w niej praw b~dflcych pr£cdmiotem
nin iejszej dccyzji (decyzja ostateczna)
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