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WOH:WOIIA IlmZKI

Lcdi, 5 lutego 2016 "

DECYZJA
N;I pmlsl:lwi l: <ITt. 37 a ust. I - 6 i art. 37 bust. 2 i J ustawy z dnia 8 wrzcsnia 2000 L ,
k(ltlH.: .....:jal il'~ u..:j i. rcstrukturyzacji i prywatyzacj i prtedsi~biorstwa panstwowego
.,I'olski e Kukjc Pailstwowe" (1.j. Oz. U. z 2014 r. poz. 1160 z pM.n. zm.), art. 236 § 1
i ;11' 1. :nx US! ; LWY Z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (1.j . Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ,
z p\'I'l,n. /.111. ). ora ;.-, art. 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. 0 transporcie kolejowym (t.j. Dz. U.
'1',201 J r. poz. 1594 z pozn. zm.), po rozpatrzeniu wn iosku Polski ch Ko lei Panstwowych S.A.

\I

stw i erdzam
I. N;Lhyci c z moey prawa z dniem 1 czerwca 2003 r. , przez Skarb Panstwa prawa
wiasllosr.: i grunl ll polozonego w Lodzi, obn;b W-39, oznaczonego w ewidencji grunt6w

jako dzialka nr 14/3 0 pow. 0,0245 ha.
I I. I. Nabyc ie z mocy prawa, z dniem 1 czerwea 2003 r., przez Polskie Koleje
I'al'lslwowc S.I\ . prawa uZytkowania wieczystego gruntu o pisanego w punkcie I niniejszej
dl.!cy:tji .
2. Uzytkowanie wieczyste przedmiotowego gruntu ustal am na okres 99 lat
(dzic\v iyL:dzicsiq l dziewicyc), licZ<}c od dnia 1 czerwca 2003 r.
J. Nabycie prawa uZytkowania wieczystego przedmiotowcgo gruntu nas~puje
z Pl"I.CZI1;ICzclli cm pod infrastruktur~ kolejow,!.
(i runly zaj~te pod infras truktu r~ kolejow,! 5'1 zwolnione z oplal z tytulu
ll:i,ylku w; lIlia wicczystego.
I'ozostalc warunki utytkowania wieczystcgo okrcslaj'l przepisy Kodcksu
cy wilncgo.

III . I k CY:l:ia niniejsza nie narusza praw os6b trzecich.
I V.

Pozo . . lalc warunki utytkowania wieczystego

okresiaj(}

prLcplSy Kodeksu

cyw illlq.'.•l .
V. NiniL:j . . za dccyzja (ostateczna) stanowic bcrdzie podstawcr do ujawnienia w ksicrdze
WiC('/ys lc j przcz Prczydcnla Miasta lodzi, wykonuj'lcego zadanie z zakresu administracji
fI"~ ,dO\\' "", praw bi,fth)cych jej przedm iotem.

UZASADN I ENIE
,. I'obl-.ic I\.okjc Pi.II1.stwowc" Sp6lk.a Akcyjna z siedzib" w Warszawie, wnioskiem
1';1i.dz icmika 2011 r., znak: N 14IIa-600-1801201 1, wyst'lpita do Wojewody
stwicrtlzcmc nabycia na podstawie art. 37a i 37 b ust. 2 ustawy z dnia 8 wrzesnia
.'IHHI I I' l-."llh..: n;.i ; ll i ·/~ l c.ii , rcstrukturyzacji i prywatyzaej i przedsicrbiorstwa panstwowego
.,1'" b J",t· ""kll.: I'al',stwowc" (t.j . Oz. U. z 2014 r. poz, 1160 z p6tn. zm.) z dniem 1 czerwca
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- Skarb Panstwa prawa wlasnosci gruntu polozonego w Lodzi, obr~b W-39, oznaczonego
w ewidencji grunt6w jako dzialka nr 14/3 0 pow. 0,0245 ha.
- Polskie Koleje Panstwowe S.A. prawa uZytkowania wieczystego wyzej opisanego gruntu
zjednoczesnym nabyciem prawa wlasnosci znajduj<tcych s i~ oa nim naniesien.

Po rozpatrzeniu wymienionego na

ws t~pie

wniosku, na podstawie zebranej

W

sprawie

dokumentacji ustaiano, co nast~puje :
Zgodnie z przepisern art. 37 a ust. 1 ustawy 0 kornercjalizacji ( ... ), grunt)' wcbodZ'lce
W sklad linii kolejowych, pOlQstaj,!ce w dniu 28 lutego 2003 r., we wladaniu PKP S.A.
niestanowi'lce wlasnosci Skarbu Panstv.'a, jednostek samorz<Jdu terytorialnego lub PKP S.A.
staj 'l si ~ z dniem 1 czerwca 2003 r. , z mocy prawa wlasnosci<t Skarbu Panstwa

za odszkodowaniem.
Z tresci oswiadczenia PKP S.A., z dnia 5 pa7.dzicmika 2011 r. , znak: N14IIa-60018012011 uzupelnionego pismem z dnia I grudnia 201 5 r. , znak: NWaI3.600.536.2014.KKl4,
wynika, :ie nieruehomosc zlokali zowana w '/'odzi, obrf!b W- 39, oznaczona w ewidencji
grunt6w jako dzia1ka nr 14/30 pow. 0,0245 ha. slanowi w 100 % infrastruktun; kolejow'llinii
nr 17 L6di Fabryczna - Koluszki, w rozumicniu arl. 4 ustawy z dnia 28 marea 2003 r.
o transporcie kolejowym (t.j. Oz. U. Z 20 13 r. P0i'.. 1594 z pozn. zm.) i znajdowala sir; do dnia
1 czerwca 2003 r. w nieprzerwanym, sumo istnym pus iadaniu PKP S.A. i jej poprzednikow
prawnych (Przedsir;biorstwo panstwowc ilK Il) od ponad 30 lat oraz ze pozostawa1a
we wladaniu PKP S.A. w dniu 28 Iulcgo 2003 r.
Ponadlo ustalono, ZC op isyw'lIlu llitTIll.: homosl::
nie byla w dn iu I czcrwca 20D] r.. wiasllo)kir! Skarbll PaJlstwa ani jednostek sarnorz'!-du
terytorialnego,
nie byla w dniu I czcrwca 200J r., WI;lSllusd'l "Polskich Kolei Panstwowych" S.A.
nie rna zalozoncj ksi'fgi WiCl.:zyslcj ani zbio ru dokumcntow oraz innych dokument6w
potwierdzaj'lcych prawa rzeczowl.: do przcdllliotowcj ni cruchomosci (pismo Prezydenta
Miasta Lodzi z dnia 2 pazdzicrnika 20 I 3 r. znak: l)(jM -SP. 11.6843.128.2013 .JU).
Z pOwyZszego wy nika, 7.e grullt ()1~jlY l y nini i.!jsz~) dccyzj,!, wchodzi w sklad iinii
kolejowych i nie pos iada za1o:;r.ollcj ksil(g i wicczyslcj, zbioru dokwnentow ani innych
dokument6w, na podstawie kt6rych moznn hy loby ustalic osoby, kt6rym przysluguj,! do niego
prawa rzeczowe.
Zatem stosownie do trdci art. 37 b liSt. 2 usta wy 0 kUlllcrcjaiizacji ( ...), w przypadku
grunt6w, dla ktorych ze wzgh;du na brak ksictgi wicczystcj. zbio ru dokument6w alba innych
dokurnentow ni e mowa ustalic osob, ktorym prz.ysluguj"l do nich prawa rzeczowe, informacjr;
o zamiarze potwierdzenia nabyc ia praw, 0 kt6rych mowa wart. 37 a ust. 1 i 2,
wojewoda podaje do publicznej wiadomosci w drodzc obwieszczenia zawieraj,!cego
w szczeg61nosci wykaz nieruchomosci, prLez ktore przcbiega linia kolejowa ( ... ).
Obwieszczenie podaje sir; do publicznej wiadomosc i w urzr;dach gmin wlasc iwych
ze wzg l ~du na przebieg Iinii kolejowej , w prasie 0 zasi!fgu og61nopo iskim oraz na stronach
intemetowych urz~du wojew6dzkiego i urzyd6w gmin wlaSciwych ze wzglr;du na przebieg
linii kolejowej.
Z uwagi na powyz.sze, Wojewoda Lodzki pismem z dnia 25 listopada 2014 r.,
zwr6cil sict 0 podanie do publicznej wiadomosci (w spos6b zwyczajowo przyjr;ty w Gminie
L6dz) oraz na stronie intemetowej Urzr;du Miasta Lodzi , przez okrcs 2 miesir;cy
obwieszczenia Woj ewody L6dzk.iego, infonnuj'lccgo 0 zarniarze wydania, przez Wojcwodr;
L6dzkiego decyzji administracyjnej w wy:iej opisywanej sprawie.
Powyzsza infonnacja podana zostala r6wniez do publicznej wiadomosci w prasic
o zasictgu og6lnopolskim, tj. w Rzeczpospoli tej w dniu 2 grudnia 2014 r. oraz na stronach
intemetowych Lodzkiego Urzr;du Wojewodzkiego w Lodzi.

Strona 2 decyz-ji znak: GN·I1.752.17 .2011.AM

Stosownie do tresci art. 37b ust. 3 ustawy z dnia 8 wrzesnia 2000 r. 0 komercjalizacji
( ... ) jez.eli w terminie 2 mi es i ~cy od dnia ogloszenia obwieszczenia. 0 ktorym mowa w ust. 2,
w prasie 0 zas i ~gu ogolnopolskim nie zglosZ<! sil( osoby. ktorym przy s tu guj ~ prawa rzeczowe
do nieruchomosci okreSlonych w obwieszczeniu, wojewoda wydaje d ecyzj~, 0 ktorej mowa
art. 37a usl.
Ul"Z'ld Miasta Lodzi pismem (data wptywu 28 styeznia 20 15 r.) poinformowal,
lodzkiego
0
prowadzonych
postrypowaniach
i.e Obwieszczenie
Wojewody
uwlaszczcniowych, zostalo wywieszone na tablicy ogloszen Ur.ll(du cd dnia 27 listopada
2014 r. do dnia 27 stycznia 2015 r. oraz opublikowane na stronie internelOwej Urzcrdu.
Wskazac naJety, Ze Wojewoda L6dzki nie otrzymal Zadnych zgloszcn od os6b,
ktory m przyslugiwalyby prawa rzeczowe do omawianej nieruchomosci.
W tym stani e faktycznym i prawnym. stosownie do art. 37a ust. 1 wyiej wymienionej
ustawy, orzeczono nabyc ie z mocy prawa pILez Skarb Pruistwa z dniem 1 czerwea 2003 r.,
prawa wlasnosei gruntu poloZonego w todzi , obrryb W-39, o111aczonego w ewidencji gruntow
jako dzialka nr 14/3 0 pow. 0,0245 ha.
Natomi ast w pkt II ppkt 1 niniej szej decyzji, stwierd zono nabye ie przez PKP S.A.
z dniem 1 czerwea 2003 r., prawa u:zytkowania wieczyslego przedmiotowego gruntu.
Na podstawie art. 378 USt. 3 o mawianej ustawy nie naliczono pierwszej oplaty z tytulu
nabycia przez PKP S.A. prawa uZytkowania wieczystego opisanego na wstcrpie gruntu
oraz ni e naliczono rowniez oplat rocznych z tytuJu uiytkowania wieczystego, gdyi. zgodnie
z tresci(J art. 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. 0 transporcie koJcjowym (t.j . Dz, U. z 2013 r.
poz. 1594 z pow. zm.), grunty z*te pod infrastruktur~ kolejow~ zwolnione s~ od oplat
z tytulu liZytkowania wieczystego. Jak: wynika z trcSci oswiadezerua PKP S.A., z dnia
5 paZdziernika 20 11 r., znak: N1411a-600-180120 11 uzupelnionego pismem z dnia 1 grudnia
2015 r., znak: NWa 13.600.536.2014.K.KJ4, wynika, Ze nieruchomosc z1oka li zowana w Lodzi ,
obnrb W-39. oznaczona w ewidencji gruntow jako dzialka nr 14/3 0 pow. 0,0245 ha,
stanowi w 100 % infrastroktUfit kolejow'l linii nr 17 L6d:i Fabryczna - Koluszki ,
w rozumieniu ustawy 0 transporcie kolejowym, jako teren przylegly do li nii kolejowej ,
slui4cy 7..apewllicniu bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego (tory gl6wnc zasadnicze,
nr inwentarzowy 11I2J00079122 1, zlokalizowane na dzialce s<Jsiedni ej nr 14/2),
usadowiony w odleglosci ca 6 m od roku kolejowego.
Stosownie do treSci zdania drugiego przepisu art. 37b llSt. 3 ustawy 0 komercjalizacji
C·.), niniejsZ4 deeyzjcr oglas1.3 sicr podaj(Jc j<} do publicznej wiadomosci w drodze
obwieszczenia w urzcrdzie gminy wlasciwym ze w.lglcrdu oa przebicg linii kolejowej ,
w prasie 0 zasicrgu og61nopo\skim oraz na stronach intemetowych urzcrdu wojew6dzkiego
i urzcrdu gminy wlasciwym ze wzgll(du na przebieg linii ko lejowcj. Do rl1czcnie niniejszej
decyzji uwa:i.a sicr za dokonane po uplywie 14 doi od doia jej ogloszenia w prasie 0 zasicrgu
ogo lnopolskim .
Maj(}c oa uwadze powyi.sze orL.cczono,jak w sentencj i.
Od nin iejszej decyzj i slUi:y stronie prawo wniesienia odwolani a do Ministra
Inrrastruktury i Budownictwa, za posrednictwem Wojewody L6dzkiego, W terminie 14 dni
od dnia jcj do r~czeni a.
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Z up. WOJEWODY L6DZKJEGO

Piotr Klimczak
Dyrektor Wydzialu Gospodarki
Nieruchomosciami i Gcodezji
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