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OECYZJA

Na podstawie art. 37 a us\. I - 6 i art. 37 bust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 wrzeSnia 2000 L ,
o komercjalizacji, restrukturyzacji
i prywatyzacji
przedsilfbiorstwa panstwowcgo
" Polskic Ko leje Panstwowe" (t.j. Oz. U. z 2014 r. paz. 1160 z p6fn. zm.), art. 236 § I
i art. 238 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cyw ilny (t.j, Oz. U. z 2014 r. poz. 12 1,
z pMn. zm.), oraz art. 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. 0 transporcie ko lejowym (t.j . Dz. U.
z 2013 r. poz. 1594 z poin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Po lskich Kolei Panstwowych S.A.
stwicrdzam

I. Nabycie z mocy prawa z dnicm 1 C7.crwca 2003 r., prl.cz Skarb Pan stwa prawa
wtasnosci gruntu polozonego w i.odzi. W obn; bic W-34. oznaczollcgo jako dzintka nr 1/40

o powierzchni 0,5196 ha.

n. 1. Nabycie z moey prawa, z dni cm I czcrwca 2003 r., przcz Po lskie Koleje
Panstwowe S.A. prawa uzytkowani a wieezystcgo gruntu opisancgo w punkei c 1 nini ejszej
deeyzji .
2. Uzytkowanie wieczyste przedmiotowego gruntu ustalam na okrcs 99 lat
(dziewi~cdziesiqt dzicwiyc), liezllc od dnia 1 ezerwea 2003 r.
3. Nabycic prawa uzytkowania wieezystego przedmiotowego gruntu nastypuj e
z przeznaczenicm pod i n frastruktur~ kolejowq.
Grunty zaj~te pod infrastruktun; ko lejow", sq zwolnione z oplat z tytutu
Ui.ytkowan ia· wieezystego.
Pazostate warunki uzytkowan ia wieczystego okreslajq przepisy Kodcksu
cywilnega.

UI. Nieodpfatne nabyeie przez Po lskie Koleje Pallstwowe S.A. , prawn wtasnosc i,
znajdujqcych siC( na gruneie opisanym w pkt I nan iesicn:
- plae sk ladowy (cz~sc) - numer inwentarzawy 19/01712541220,
- draga kolejowa - numer in wentarzawy 9/017/ 1290/22 1,
ogrodzenie (cz~sc) - numer inwentarzowy 9/017/1285129 1.
IV. Decyzja niniej sza nie narusza praw os6b trzecich .
V. Pozostale warunk i uiytkowania wieczystego okrd lajq przepisy Kodeksu eywilncgo.
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VI. Niniejsza decyzja (ostateczna) slanowic bcrdzie podstawt;: do ujawnienia w ksit;:dze
wieczystej przez Prezydenta Miasta Lodzi , wykonuj1}cego zadanie z zakresu adm inistracji

r2JJdowcj, praw

~d~cych

jej przedmiotcm.

UZ ASADNIENIE

"Po lskie Ko leje Panstwowc" Sp6tka Akcyjna

z doia

11

paidziemika 2007 r., znak:

Z

siedzib<l w Warszawie, wnioskiem

N8~600-337/07.

zmodyfikowanym pismem

wnia 16 styczn ia 2009 r., znak : N8a-600-31 /09, wystqpily do Wojewody L6dzkiego
o stwierdzenie nabycia na podstawic art. 37a i 37b ust. 2 ustawy z doia 8 wrzesnia 2000 r.
o komercjalizacji, restrukturyzacji
i prywalyzacji
przedsicrbiorstwa panstwowego
" Polskic Koleje Pan stwowe" (l.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 11 60 z pOin. zm.) z dniem 1 czerwca
2003 r., z moey prawa przez:
1) Skarb Panstwa prawa wlasnosc i gruntu pototonego w Lodzi , W ob~bie W-34,
oznaczonego jako dz ialka nr 1/400 pow ierzchn i D,S 196 ha,
2) "Po lskie Koleje Panstwowe" S.A. w Warszawie prawa utytkowania wieczystego
przedmiotowego gruntu wraz z ni eodplatnym prawem wlasnosci budynk6w,
budowli i ufZ<ldzen znajdujqcych siy na tym gruncie,
Po rozpatrzen iu wym ienionego na wstcrpie wn iosku, na podstawie zebranej w sprawie
dokumentacj i ustalono, co nastcrpuje:
Zgodn ie z przepisem art. 37 a ust. I ustawy 0 komercja li zacji C.. ), grunty wchod.zttce
w skiad linii kolejowych, pozostaj<}ce w dniu 28 lutego 2003 r., we wladaniu PKP S.A.
niestanowiqce wlasnosci Skarbu Panstwa, jednostek samor24du terytorialnego lub PKP S.A.
stajq siy z dniem I czerwca 2003 r., z mocy prawa wtasnosciq Skarbu Panstwa
za odszkodowaniem.
Z treSc i oswiadczell PKP S.A., z dn ia 9 paidziemika 2007 r. , wynika, ie nieruchomosc
zlokalizowana w Lodzi, w obn;bic W-34, oznaczona j ako dzialka nr 1140
powierzchni
0,5 196 ha, stanowi w 100 % inrrastrukturv kolcjow,J lini i nr L6df Widzew - Jan6w
w rozumien iu art. 4 ustawy z dnia 2M m~ln;a 2003 r. 0 transporc ie kolejowym
(t.j . Dz.U. z 2013 r. poz. 1594 z pO'l.n. zm.) i zmudowa la siy do dni a I czerwca 2003 r.
w nieprzerwanym, samoistnym posiild;Jn iu PKI' S.A. i jcj poprzednik6w prawnych
(przedsicrbiorstwo panstwowc PKP) oJ ponaJ 30 lat oraz i.e pozostawala we wladaniu
PKP S.A. w dniu 28 lutego 2003 r.
Ponadto ustalono. 7.£ opisywana nicnlchomosc:
nie byla w dniu 1 czerwca 2003 r. . wlnsnosciq Skarbu Patistwa ani jednostek sarnoI74du
terytorialnego,
nie byla w dniu I czerwcn 2003 r. , wlasnosc i<j .•Polskich Kolei Panstwoy,:yc h" S.A.
nie rna zatoionej ks iC;gi wieczystej a l11 zbioru dokument6w oraz innych
dokument6w potwicrdzajqcych prawa rLCCZOWC do przedm iotowej nieruchomosci
(pismo Prezydcnta Miasta Lodzi z dnia 17 czerwca 20 13 r. znak: DGMSP.11.6843.89.20 13.J U).
Z pOwyZszego wyn ika. i e grunt obj/yty niniejszq decyzj'l. wchodzi w sklad linii
kolejowych i nie posiada zaloionej ks i~g i wieczystej . zbioru dokument6w ani innych
dokument6w, na podstawie kt6rych moi na by toby ustalic osoby, kt6rym przystuguj q do niego
prawa rzeczowe.
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Zatem stosownie do treSci art. 37b ust. 2 ustawy a komercj alizacji ( ...),
w przypadku grunt6w, dla ktorych ze wzgl~du na brak ksirrgi wieczystej, zbioru dokumcnt6w
albo innych dokument6w nie moma ustalic os6b, kt6rym przysiugujll do nich prawa
rzeCZQwe, informacje; 0 zamiarze potwierdzenia nabycia praw, a kt6rych mowa wart. 37a
us\. 1 i 2, wojewoda podaj e do publicznej wiadomosci w drodze obwieszczenia z3wieraj'lcego
w szczeg61nosc i wykaz nicruchomosci, przez kt6re przebiega lin ia ko lejowa ( .. ,),
Obwieszczenie podaje si-r do puhlicznej wiadomosci w u rz~dach gmin wlasciwych
ze wzglc;du na przebieg linii kolej owej, w prasie a zasirrgu og61nopolskim oraz nn stronach
intemetowych urzC;du wojew6dzkiego i urzrrd6w gmin wlasciwych ze w.lglr::du nn pi£cbieg
linii kolcjowej.
Z uwagi oa powyzszc, Wojewoda L6dzki pismem z doia 25 listopada 20 14 r.,
zwr6cil sic:: 0 podanie do publicznej wiadomosci (w spos6b zwyczajowo przyjryty
w Urz:c::dzie M iasta Lodzi) oraz na stronie intcmetowej U~du Miasla Lodzi ,
obwieszczenia
Wojewody
L6dzkiego,
in formuj1lccgo
przez okres 2 mies i ~cy
o zam iarze wyda nia, przez Wojewodry Lodzki ego decyzj i admin istracyj ncj W wyzcJ
opi sywanej spraw ie.
Powyisza infonnacja podana zostata r6wniez. do publicznej wiadomosci w prasic
o zasirygu og61nopo lskim, tj. w Rzeczpospo litej w dniu 2 grudoia 20 14 r. oraz 11:1 stronach
intemetowych LOdzkiego Urzrydu Wojew6dzkiego w Lodzi .
Stosownic do trdci art. 37b ust. 3 ustawy z dnia 8 wrzesnia 2000 r. 0 kOlllcrcjalizacji
( ... ) jezel i w tcnnioi e 2 miesiCfcy od doia ogloszenia obwieszczeni a, 0 klorym mowa w ust. 2,
w prasie 0 zasic;:gu ogolnopol skim nie zgtosz,! siry osoby, k16ryrn prlystuguj q pra wa rl.cczowe
do nieruchomosci okreslonych w obwieszczeniu , woj ewoda wydaje dccyzjy, (1 k1.orcj mowa
art. 37a ust. 4.
Ustalono, i:e przedmiotowe Obwieszczenie Wojewody Lodzk icgo 0 pruwad7.onych
postc::powaoiaeh uwlaszczeniowych, zostalo wywicszone na tabliey og IOSZCr'l Urlydu Miasta
Lodzi od dnin 18 maj a 20 15 r. do doia 20 lipca 20 15 r. oral. opubliknwanc na stronie
intemctowej Urzc;:du.
Wskazac nal cty, i:c Wojcwoda LOdzki ni c otr.t.y mal zudnych Zg IOS7.Cr'1 od os6b,
kt6rym przystugiwalyby prawa r L.CCZOWC do omawiancj nicl"uchomosci.
W ty m stanie fa ktycznym i prawnym. stosownic do art. 37a ust. I wyzcj wymicn ioncj
ustawy, orzeezono nabyeie z moey prawa pri:cz Skarb Pmlstwa z dniem 1 czcrwea 2003 r.,
prawa wtasnosci gruntu potoi.onego w Lodzi. w obrvb ic W-34 , oznaezoncgo jako dzialka
or 1/400 powierzchni 0,5 196 ha.
Natomiast w pkt II ppkt I ni nicjszej decyzji , stw icrdzono nabyc ie prlez PK P S.A.
z dniem 1 czcrwca 2003 r. , prawa uZytkowania wicczystego przedmiolowcgo gruntu ,
a w pkt In tej dceyzji nabyc ie przez PKP S.A. z dnicm I ezerwca 2003 r., prawa wtasnosc i
nan iesien znajdujqeyeh sicr nn tym gruncie.
Na podstawie art. 37a ust. 3 omawianej ustawy nie nal iczono picrwszcj oplaty
z tyturu nabycia przez PKP S.A. prawa uZylkowania wieezystcgo opi sanego na wstvpic gruntu
oraz nie naliczono r6wniei. opfat rocznych z tytulu uzytkowania wicczystcgo,
gdyz zgodnie z tresci'l art. 8 ustawy z dnia 28 marea 2003 r. 0 transporcie kolcjowym
(t.j. Oz. U. z 20 13 r. poz. 1594 z pOzn. zm.l, grunty zaj~te pod infrastrukt ur~ k o l e.i ow~
zwolnione s,! od oplat z tytutu uiytkowania wieczystego. Jak wynika z treSe i oswiadczcnia
PKP S.A., z dn ia 9 paZdziemika 2007 r. , wynika, i e przedmiotowa nieruehomosc, slnnowi
w 100 % infrastrukturc:: kolejow'l lini i nr L6d! Widzew - Jan6w, w rozumieniu art. 4 lIstawy
o transporcie kolejowym.
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Stosownie do tresci zdania drugiego przepisu an. 37b ust. 3 ustawy 0 komercjalizacji
(... ), niniejszlI decyzj'r ogtasza sic;: podajllc jll do publicznej wiadomosoi w drodze
obwieszczenia w urzcrdzie gminy wlaschvym ze wzglcrdu oa przebieg linii kolejowej,
w pras ie 0 zasicrgu og61nopolskim oraz nn stronach intemetowych urzerdu wojew6dzkiego

i urzl[du gminy wtasciwym ze wzglcrdu na przebieg linii kolejowej. Dorcrczenie niniejszej
decyzji uwaZa sic;: za dokonane po uptywic 14 dn i od dnia jej ogloszenia w prasie 0 zasic;:gu
og61nopolskim.
Majllc oa uwadze powyi.sze orzcczono, jak w senlencji.
Od niniejszej decyzj i sluty slronie.! prawo wniesien ia odwolania do Ministra
Infrastruktury i Rozwoju, za posrednictwem Wojcwody L6dzkicgo, w tcnninic 14 dni od dnia
jej do r~ezc nia.

Z up. WOJEWODY t,clDZKIEGO

Piotr Klimczak
Dyrektor Wydzialu Gospoda rki
Nieruchomosciami i Gcodezji

Otrzvmujg:
1. Polsk ie Koleje Panstwowe S.A.
OddziaJ Gospodarowania Nieruchomosciami w Warszawie
2. Prezydcnt Miasta Lodzi , wykonuj<Jcy Z<ldani c z zakresu administraeji rz<Jdowej:
- jako reprezentant Skarbu Panstwa w zakrcsic nieruchomosei
- w ee lu wprowadzeni a zmian w ewidencji grunt6w (deeyzja ostateezna)
- w eelu zalozenia ksi~gj wieczystej oraz ujawnienia w ni ej praw b~d<!cych pl7.cdmiotem
nin iejszej decyzj i (decyzja ostateezna)
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