Obwieszczenie Wojewody Ł{,dzkicgo o prowadzonych
postępowaniach uwłaszczeniowych

Działając

na podstawie art. 37a oraz art. 37b ust. 2 ustavv)' z dnia 8 września
2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa
państwowego nPolskie Koleje Paflstwowe" (Dz. U. Nr 84, poz. 948 z późn. zm.),
Vv'ojewoda tódzki podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wydania
decyzji administracyjnych w sprawie stwierdzenia nabycia, z mocy prawa
z dniem I czerwca 2003 r., przez:
Skarb Pat1stwa prawa własności,
- „Polskie Koleje Państwowe" S.A. w Warszawie prav,ra użytkowania
wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli i innych urządzeń
w stosunku do nieruchomości położonych w:

1) gminie Opoczno, w obrębie OO 14 Kraśnica, oznaczonej w ewidencji gruntóv,r jako
działka nr l. I 69/LP o powierzchni 7,03 ha (znak sprawy: GN-II. 752.5.2012.PJ ):
2) gminie Wróblew, w obrębie 9 Inczew, oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka nr 294 o powierzchni 2,4896 ha (znak sprawy: GN-II.752.2.2013.PJ)~
3) gminie
działka

Poddębice, w obrębie

7 Chrapy, oznaczonej \N ewidencji gruntów jako
nr 905 o powierzchni 1,6562 ha (znak sprawy: GN-II. 752.25.20 I J.PJ);

4) gminie Wola Krzysztoporska, w obrębie Krzyżanów, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działki nr: 399/2 o powierzchni 0,0128 ha, 399/4 o powierzchni
0,0253 ha, 399/7 o powierzchni 0,0084 ha
(znak sprawy: GN-II.GN.III.PJ.7720/12116/09)
Dla nieruchomości będących przedmiotem nm1e.iszego obwieszczenia
nie ma urządzonej księgi wieczystej, zbioru dokumentów oraz innych dokumentów,
na podstawie których można byłoby ustalić osoby, którym przysługują
do tej nieruchomości prawa rzeczowe.
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości
obwieszczenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe
do nieruchomości, wojewoda wyda decyzję stwierdzającą nabycie przez Skarb
Państwa
prawa własności
przedmioto\vych nieruchomości
oraz nabycie
przez „Polskie Koleje Paóstwowe" S.A„ pnnva użytkowania wieczystego do tych
gruntów oraz prawa własności budynków, budowli i urządzet1 na nim położonych.
Zgłoszenia można składać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Lodzi, ul. Tuwima 28, powołując
się na znak spra\vy (telefon kontakto\\'y: 042 664 18 07).

