
WOJEWODA LODZKI 
L6dz, 24 sierpnia 2018 r. 

GN-TI.752 .24.2011 .PJ 
DECYZJA 

Na podstawie art. 37a ust. 1 - 6 i art. 37b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 wrzeSnia 2000 r., 

o komercjalizacji restrukturyzacji przedsiybiorstwa panstwowego "Polskie Koleje 

Panstwowe" (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1311), art. 236 § 1 i art. 238 ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. , poz. 1025), oraz art. 8 

ustawy z dnia 28 marca 2003 r. 0 transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. , poz. 

2117 z p6zn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postypowania 

administracyjnego (tekst jedn. Dz. U . z 2016 r. poz. 23 z p6Zn. zm.), oraz w zwiitzku z art. 16 

ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. 0 zmianie ustawy - Kodeks postypowania administracyjnego 

oraz niekt6rych innych ustaw (Dz. U . z 2017 r. poz. 935) po rozpatrzeniu wniosku Polskich 

Kolei Panstwowych S.A. z siedzibit w Warszawie, 

stwierdzam 

I. Nabycie z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r. , przez Skarb Panstwa prawa 

wlasnosci gruntu polozonego w Lodzi , w obrybie P-26, oznaczonego w ewidencji grunt6w 

jako dzialka nr 124/9 0 powierzchni 5,1698 ha (uwidoczniona na mapie z projektem podzialu 

dzialki nr 124/8 0 powierzchni 5,3130 ha, z dnia 5 sierpnia 2016 r. , zarejestrowanej przez 

Prezydenta Miasta Lodzi, wykonujitcego zadanie z zakresu administracji rzitdowej 

pod nr operatu technicznego P.106104 9.2016.792). 

II. 1. Nabycie z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r., przez Po1skie Koleje 

Panstwowe S.A. prawa uzytkowania wieczystego gruntu opisanego w punkcie I niniejszej 

decyzji . 

2. Uzytkowanie wieczyste przedrniotowego gruntu usta1am na okres 99 1at 

(dziewiycdziesiitt dziewiyc), licz'!c od dnia 1 czerwca 2003 r. 

3. Nabycie prawa u±ytkowania wieczystego przedmiotowego gruntu nastypuje 

z przeznaczeniem pod infrastruktury kolejow,!. Grunty zajyte pod infrastruktury kolejow,! 

sit zwolnione z oplat z tytulu uzytkowania wieczystego. 

Pozostale warunki uzytkowania wieczystego okreslaj,! przepisy Kodeksu cywilnego. 
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III. Nieodplatne nabycie przez Polskie Koleje Panstwowe S.A., prawa wlasnosci 

znajdujqcych siy na gruncie opisanym w pkt I naniesien: 

- tory g16wne zasadnicze; droga kolejowa naziemna 0 szerokosci 1435 mm; funkcja 

obiektu - prowadzenie ruchu pociqg6w; rok budowy 1902, numer inwentarzowy 221001602; 

- siec trakcyjna 3 kV, siec trakcyjna prqdu stalego 3 KV, funkcja obiektu 

prowadzenie mchu pociqg6w; rok budowy 1965, numer inwentarzowy 221001706; 

- czysc budynku nastawni przekaznikowej postenmku odgalyznika Retkinia; budynek 

murowany, 2-kondygnacyjny, podpiwniczony, stropodach zelbetowy, funkcja obiektu -

prowadzenie mchu pociqg6w; rok budowy 1972, numer inwentarzowy 11012/000211102 stary 

numer. 

IV. Decyzja niniejsza nie narusza praw os6b trzecich. 

V. Pozostale warunki uZytkowania wieczystego okreslajq przeplsy Kodeksu 

cywilnego. 

VI. Niniejsza decyzja (ostateczna) stanowi6 bydzie podstawy do ujawnienia w ksiydze 

wieczystej przez Prezydenta Miasta Lodzi, wykonujqcego zadanie z zakresu administracji 

rzqdowej, praw bydqcychjej przedmiotem. 

UZASADNIENIE 

Polskie Koleje Panstwowe" Sp61ka Akcyjna z siedzibq w Warszawie, wnioskiem 

z dnia 28 pazdziemika 2011 r. znak: NI4IIa-600-224/2011, wystqpila do Wojewody 

L6dzkiego 0 stwierdzenie nabycia na podstawie art. 37a i 37b ust. 2 ustawy z dnia 8 wrzeSnia 

2000 r. 0 komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiybiorstwa panstwowego "Polskie Koleje 

Panstwowe" (tekstjedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1311) z dniem 1 czerwca 2003 r., z mocy prawa 

przez Skarb Panstwa prawa wlasnosci gruntu polozonego w Lodzi, w obrybie P-26, 

oznaczonego w ewidencji gmnt6w jako dzialka nr 124/8 0 powierzchni 5,3130 ha, oraz prawa 

uzytkowania wieczystego tego gruntu przez PKP S.A. z jednoczesnym nabyciem prawa 

wlasnosci znajdujqcych siy na nim naniesien. 

Nastypnie pismem z dnia 6 wrzesnia 2016 r. znak: KNWa2.600.297.2016.KKl8 PKP 

S.A. dokonalo modyfikacji ww. wniosku wskazujqc, ze ,,( ... ) PKP SA Oddzial 

Gospodarowania Nieruchomosciami w Warszawie przesyla w zalqczeniu mapy z projektem 

podzialu nieruchomosci oznaczonej jako dz. nr 124/8, obr. P-26, m. L6dz, nr ewid. 

P.I061049.2016 .792 z dnia 05.08 .2016 roku, celem zatwierdzenia podzialu decyzjq 

potwierdzajqcq nabycie ww. praw do wydzielanej dz. nr 124/9 0 pow. 5,1698 ha. Ponadto 

proszy 0 umorzenie przedmiotowego postypowania w zakresie dz. nr 1241100 pow. 0,1187 ha 
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oraz 124/11 0 pow. 0,0245 ha wydzielonych pod drogi publiczne. Po wydzieleniu z dz. 

nr 124/8 dr6g publicznych, dzialka nr 124/9 zajyta w 100 % pod infrastruktury kolejow'l, 

w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 2003r. 0 transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 nr 16 

poz. 94 z p6Zn. zm.). Ponadto inforrnujemy, ze Zarz'ld Dr6g i Transportu, przy pismie, znak: 

ZDiT-IG.500071.6.18.2016 z dnia 09.02.2016 roku uzgodnil zakres podzialu dz. nr 124/8, 

celem wydzielenia cZysci grunt6w zajytych pod drogi publiczne. Zakres podzialu dzialki 

nr 124/8, przedstawiony na mapie N13-WG4633.1989/2015 z dnia 21.12.2015r., na kt6r'l 

ZDiT w Lodzi powohlje siy w ww. pismie jest tozsamy z przeslan'l map'l NI3-WG4-

633.181/2016 z dnia 19.02.2016 roku. Zmiana numeracji mapy wynika z rejestracji zgloszen 

w Kolejowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie, z zasobu 

kt6rego pochodzi przedmiotowa mapa. ( ... )" 

Uzupemiaj'lco naleZy dodac, ze decyzj'l z dnia 25 Slerpma 2017 r. znak: GN

II.752.24a.2011.AM umorzone zostalo na wniosek strony jako bezprzedmiotowe 

postypowanie w cZysci dotycz'lcej nieruchomosci oznaczonej jako dzialki nr 124/10 

o powierzchni 0,1187 ha i nr 124/11 0 powierzchni 0,0245 ha. 

Po rozPatrzeniu wymienionego na wstypie wniosku, na podstawie zebranej 

w sprawie dokumentacji ustalono, co nastypuje: 

Zgodnie z przepisem art. 37 a ust. 1 ustawy 0 komercjalizacji i restrukturyzacji 

przedsiybiorstwa panstwowego "Polskie Koleje Panstwowe", grunty wchodz'lce w sklad linii 

kolejowych, pozostaj'lce w dniu 28 lute go 2003 r., we wladaniu PKP S.A. niestanowi'lce 

wlasnosci Skarbu PaJ1stwa, jednostek samorz'ldu terytorialnego lub PKP S.A. staj'l siy z 

dniem 1 czerwca 2003 r., z mocy prawa wlasnosci'l Skarbu Panstwa za odszkodowaniem. 

Z tresci oswiadczenia PKP S.A. z dnia lO lipca 2018 r. wynika, ze ,,( ... ) 

projektowana dz. nr 124/9 0 pow. 5,1698 ha, polozona w obr. P-26, m. L6dz stanowi w 100% 

infrastruktury kolejow'llinii nr 14 L6dz Kaliska - Tuplice, w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 

28.03.2003 r. 0 transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013, poz. 1594) i znajdowala siy do dnia 

01.06.2003 roku w nieprzerwalnym, samoistnym posiadaniu PKP SA i jej poprzednik6w 

prawnych (przedsiybiorstwo panstwowe PKP) od ponad 30 lat oraz ze pozostawala 

we wladaniu PKP SA w dniu 28 lute go 2003 roku. Linia kolejowa nr 14 zostala wybudowana 

wroku 1919." 

Ponadto ustalono, ze opisywana nieruchomosc: 

nie byla w dniu 1 czerwca 2003 r., wlasnosci'l Skarbu Panstwa ani jednostek samorz'ldu 

terytorialnego, 

nie byla w dniu 1 czerwca 2003 r., wlasnosci'l "Polskich Kolei Panstwowych" S.A. 
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nie rna zalozonej ksi~gi wieczystej ani zbioru dokument6w oraz innych dokument6w 

potwierdzajqcych prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomosci. 

W treSci pisma Prezydenta Miasta Lodzi wykonujqcego zadanie z zakresu 

administracji rzqdowej z dnia 28 czerwca 2018 r. znak: DM-BZSP-U634.7.2018 wskazano, 

ze "C .. . ) na podstawie informacji uzyskanych z Oddzialu Regulowania Stan6w Prawnych 

Nieruchomosci Wydzialu Oysponowania Mieniem w Oepartamencie Gospodarowania 

Majqtkiem Urz~du Miasta Lodzi C . . . ), nieruchomosc polozona w Lodzi, oznaczona jako 

dzialka 124/9, w obr~bie P-26 zgodnie z mapq z projektem podzialu nieruchomosci 

nr P.l 061 04.9.2016.792, stanowi cz~sc dzialki ewidencyjnej nr 124/8 z obr~bu P-26, kt6ra 

to zgodnie z ww. mapq oraz danymi zawartymi w ewidencji grunt6w i budynk6w nie posiada 

urzqdzonej ksi~gi wieczystej ani zbioru dokument6w. Ponadto informuj~, iz w aktach Urz~du 

Miasta Lodzi nie odnaleziono innych dokument6w potwierdzajqcych prawa rzeczowe 

do tej nieruchomosci . C ... )" 

Z powyzszego wynika, ze grunt obj~ty niniejszq decyzjq, wchodzi w sklad linii 

kolejowych i nie posiada zalozonej ksi~gi wieczystej, zbioru dokument6w ani innych 

dokument6w, na podstawie kt6rych mozna byloby ustalic osoby, kt6rym przyslugujq do 

niego prawa rzeczowe. Zatem stosownie do tresci art. 37 bust. 2 ustawy 0 komercjalizacji 

i restrukturyzacji przedsi~biorstwa panstwowego "Polskie Koleje Panstwowe" w przypadku 

grunt6w, dla kt6rych ze wzgl~du na brak ksi~gi wieczystej, zbioru dokument6w alba innych 

dokument6w nie mozna ustalic os6b, kt6rym przyslugujq do nich prawa rzeczowe, informacj~ 

o zamiarze potwierdzenia nabycia praw, 0 kt6rych mowa wart. 37 a ust. 1 i 2, wojewoda 

podaje do publicznej wiadomosci w drodze obwieszczenia zawierajqcego w szczeg61nosci 

wykaz nieruchomosci, przez kt6re przebiega linia kolejowa C . . . ). Obwieszczenie podaje si~ 

do publicznej wiadomosci w urz~dach gmin wlasciwych ze wzgl~du na przebieg linii 

kolejowej, w prasie 0 zasi~gu og61nopolskim oraz na stronach internetowych urz~du 

wojew6dzkiego i urz~d6w gmin wlasciwych ze wzgl~du na przebieg linii kolejowej. 

Z uwagi na powyzsze Wojewoda L6dzki pismem z dnia 6 wrzesnia 2017 r. zwr6cil 

si~ 0 podanie do publicznej wiadomosci Cw spos6b zwyczajowo przyj~ty w Urz~dzie Miasta 

Lodzi) oraz na stronie internetowej tego Urz~du, przez okres 2 miesi~cy obwieszczenia 

Wojewody L6dzkiego, informujqcego 0 zamiarze wydania, przez Wojewod~ L6dzkiego 

decyzji administracyjnej w wyzej opisywanej sprawie. 

Powyzsza informacja podana zostala r6wniez do publicznej wiadomosci w prasie 

o zasi<;:gu og6lnopolskim "Nasz Oziennik" oraz na stronie internetowej L6dzkiego Urz<;:du 

Wojew6dzkiego w Lodzi. 
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Stosownie do tresci art. 37b ust. 3 ustawy z dnia 8 wrzesnia 2000 r. 0 komercjalizacji 

restrukturyzacji przedsiybiorstwa panstwowego "Polskie Koleje Panstwowe", jezeli 

w terminie 2 miesiycy od dnia ogloszenia obwieszczenia, 0 kt6rym mowa w ust. 2, w prasie 

o zasiygu og6lnopolskim nie zglosz'l siy osoby, kt6rym przysluguj'l prawa rzeczowe 

do nieruchomosci okreslonych w obwieszczeniu, wojewoda wydaje decyzjy, 0 kt6rej mowa 

wart. 37a ust. 4. 

Obwieszczenie Wojewody L6dzkiego o prowadzonym postypowaniu 

uwlaszczeniowym, podane bylo do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie jego treSci 

na tablicach informacyjnych Urzydu Miasta Lodzi oraz w BIP w terminie od 7 wrzesnia 

2017 r. do dnia 7 listopada 2017 r. Wskazac nalezy, ze Wojewoda L6dzki nie otrzymal 

zadnych zgloszen od os6b, kt6rym przyslugiwalyby prawa rzeczowe do omawianej 

nieruchomosci. 

W tym stanie faktycznym i prawnym, stosownie do art. 37a ust. wyzej 

wymienionej ustawy, orzeczono nabycie z mocy prawa przez Skarb Panstwa z dniem 

I czerwca 2003 r., prawa wlasnosci gruntu polozonego w Lodzi, w obrybie P-26, 

oznaczonego w ewidencji grunt6w jako dzialka nr 124/9 0 powierzchni 5,1698 ha 

(powstalego z podzialu dzialki nr 124/8 0 powierzchni 5,3130 ha, na podstawie mapy z 

projektem podzialu nieruchomosci z dnia 5 sierpnia 2016 r., zarejestrowanej przez Prezydenta 

Miasta Lodzi, wykonuj'lcego zadanie z zakresu administracji rZ'ldowej pod nr operatu 

technicznego P.106104 9.2016.792). 

Natomiast w pkt II ppkt 1 niniejszej decyzji, stwierdzono nabycie przez PKP S.A. 

z dniem 1 czerwca 2003 r., prawa uiytkowania wieczystego przedmiotowego gruntu, 

a w pkt III tej decyzji nabycie przez PKP S.A. z dniem 1 czerwca 2003 r., prawa wlasnosci 

naniesien znajduj'lcych siy na tym gruncie. 

Na podstawie art. 37a ust. 3 omawianej ustawy nie naliczono pierwszej oplaty 

z tytulu nabycia przez PKP S.A. prawa uiytkowania wieczystego opisanego na wstypie gruntu 

oraz nie naliczono r6wniez oplat rocznych z tytulu uiytkowania wieczystego, gdyz zgodnie 

z tresci'l art. 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. 0 transporcie kolejowym, grunty zajyte 

pod infrastruktury kolejow'l zwolnione S'l od oplat z tytulu uiytkowania wieczystego. 

Stosownie do tresci zdania drugiego przepisu art. 37b ust. 3 ustawy 0 komercjalizacji 

restl1lkturyzacji przedsiybiorstwa: panstwowego "Polskie Koleje Panstwowe", niniejsz'l 

decyzjy oglasza siy podaj'lc j'l do publicznej wiadomosci w drodze obwieszczenia w urzydzie 

gminy wlasciwym ze wzglydu na przebieg linii kolejowej, w prasie 0 zasiygu og6lnopolskim 

oraz na stronach intemetowych urzydu wojew6dzkiego i urzydu gminy wlasciwym 
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, ze wzg1ydu na przebieg 1inii ko1ejowej. Ooryczenie niniejszej decyzji uwaza siy za dokonane 

po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w prasie 0 zasiygu og61nopo1skim. 

'. 

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce 

nieruchomosciami (tekst jedn. Oz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zrn.), podziaru nieruchomosci 

dokonuje siy na podstawie decyzji w6jta, burrnistrza a1bo prezydenta miasta zatwierdzajqcej 

podzial. W przypadku wydzielenia nieruchomosci, kt6rej wlasnosc lub uZytkowanie 

wieczyste zostaly nabyte z mocy prawa, albo w przypadku wydzielenia czysci nieruchomosci 

na potrzeby zwrotu wywlaszczonej nieruchomosci nie wydaje siy decyzji, 0 kt6rej mowa 

w ust. 1. Ostateczna decyzja 0 nabyciu wlasnosci lub uzytkowania wieczystego alba 

ostateczna decyzja 0 zwrocie wywlaszczonej nieruchomosci zatwierdza podzial (art. 96 ust. 

Ib ww. ustawy). 

W zwiqzku z powyzszym w dniu, w kt6rym stanie siy ostateczna niniejsza decyzja 

zatwierdzony zostanie podzial nieruchomosci polozonej w Lodzi, w obrybie P-26, 

oznaczonego w ewidencji grunt6w jako dzialka nr 124/80 powierzchni 5,3130 ha na dzialki 

nr: 124/9 0 powierzchni 5,1698 ha, 12411 0 0 powierzchni 0,1187 ha, nr 124/11 0 powierzchni 

0,0245 ha, zgodnie z maN z projektem podziaru nieruchomosci zarejestrowanej przez 

Prezydenta Miasta Lodzi, wykonujqcego zadanie z zakresu administracji rzqdowej w dniu 

5 sierpnia 2016 r., pod nr P.I06104 9.2016.792 (identyfikator ewidencyjny materiaru zasobu 

operatu technicznego). 

Majqc na uwadze powyzsze orzeczono, jak w sentencji. 

Od niniejszej decyzji sruzy stronie prawo wniesienia odwolania do Ministra 

Inwestycji i Rozwoju, za posrednictwem Wojewody L6dzkiego, w terrninie 14 dni od dnia 

jej doryczenia. ~ 

Otrzymuj,,: 

I. Polskie Koleje Panstwowe S.A. (2 egz.) 

~p. WOJEWO~ZKIEGO 

Pioif!cUmczak 
Dyrektor Wydziatu Gospodarki 

Nieruchomosciami 

2. Prezydent Miasta Lodzi - wykonujqcy zadania z zakresu administracji rzqdowej 

- jako reprezentant Skarbu Panstwa w zakresie nieruchomosci 

- w celu wprowadzenia zmian w ewidencji gruntaw (decyzja ostateczna) 

- w celu zalozenia ksi~gi wieczystej oraz ujawnienia w niej praw b~dqcych przedmiotem niniejszej decyzji (decyzja 

ostateczna) 

Do wiadomosci: 

Zarz"d Drag i Transportu w Lodzi 
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