WOJEWODA ŁÓDZKI
Łódź,

dnia 23 lutego 2015 r.

GN-II.752.6.2014.MW
DECYZJA

Na podstawie art. 37 a ust. 1 - 6 i art. 37 b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 września 2000r.,
o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie
Koleje Państwowe" (Dz. U. Nr 84, poz. 948 z późn. zm.), art. 236 § 1 i art. 238 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekstjedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121), oraz art. 8 ustawy
z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekstjedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1594
z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie
stwierdzam

I. Nabycie z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r., przez Skarb Państwa prawa
gruntu położonego w gminie Opoczno, obręb Kraśnica, oznaczonego w ewidencji
gruntów jako działki nr 1219 o powierzchni 0,4168 ha i nr 1225 o powierzchni 0,7748 ha.
II. 1. Nabycie z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r., przez Polskie Koleje
Państwowe S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntu opisanego w punkcie I niniejszej
decyzji.
2. Użytkowanie wieczyste przedmiotowego gruntu ustalam na okres 99 lat
(dziewięćdziesiąt dziewięć), licząc od dnia 1 czerwca 2003 r.
3. Nabycie prawa użytkowania wieczystego przedmiotowego gruntu następuje
z przeznaczeniem pod infrastrukturę kolejową.
Grunty zajęte pod infrastrukturę kolejową są zwolnione z opłat z tytułu użytkowania
wieczystego.
Pozostałe warunki użytkowania wieczystego określają przepisy Kodeksu cywilnego.
III. Nieodpłatne nabycie przez Polskie Koleje Państwowe S.A., prawa własności
znajdujących się na gruncie opisanym w pkt I urządzeń tj.:
- tory główne zasadnicze - linia kolejowa nr 22 Tomaszów Mazowiecki - Radom,
pierwszorzędna, jednotorowa, zelektryfikowana - tor nr 1, szyny S49, bezstykowe, podkłady
drewniane, podsypka tłuczniowa, rok budowy 1948; numer inwentarzowy 023/10013/221 znajduje się na działkach nr 1219 i 1225 (przekracza granice działek),
- sieć trakcyjna prądu stałego 3kV szlak Brzustów-Dęba Opoczyńska, rok budowy
1975; numer inwentarzowy 023/40082/221 - znajduje się na działkach nr: 1219 i 1225
(przekracza granice działek),
- most stalowy jednoprzęsłowy, rok budowy 1943r.; numer inwentarzowy
023/20232/223 - znajduje się na działkach nr: 1219 i 1225.
IV. Decyzja niniejsza nie narusza praw osób trzecich.
V. Pozostałe warunki użytkow,illlia wieczystego określają przepisy Kodeksu
cywilnego.
VI. Niniejsza decyzja (ostateczna) stanowić będzie podstawę do ujawnienia w księdze
wieczystej przez Starostę Opóczyńskiego, wykonującego zadanie z zakresu administracji
rządowej, praw będących jej przedmiotem.
własności
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UZASADNIENIE
,,Polskie Koleje Państwowe" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wnioskiem
z dnia 23 czerwca 2014r. znak: NWa13.600.339.2014.AK/1 UNP2014-0323024, wystąpiła
do Wojewody Łódzkiego o stwierdzenie nabycia na podstawie art. 37a i 37b ust. 2 ustawy
z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa
państwowego ,,Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. Nr 84, poz. 948 z późn. zm.) z dniem
1czerwca2003 r., z mocy prawa przez:
- Skarb Państwa prawa własności gruntu położonego w gminie Opoczno, obręb Kraśnica,
oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki nr 1219 o powierzchni 0,4168 ha i nr 1225
o powierzchni 0,7748 ha.
- Polskie Koleje Państwowe S.A. prawa użytkowania wieczystego wyżej opisanego gruntu
z jednoczesnym nabyciem prawa własności znajdujących się na nim urządzeń.
Po rozpatrzeniu wymienionego na wstępie wniosku, na podstawie zebranej
w sprawie dokumentacji ustalono, co następuje:
Zgodnie z przepisem art. 37 a ust. 1 ustawy o komercjalizacji( ... ), grunty wchodzące
w skład linii kolejowych, pozostające w dniu 28 lutego 2003 r., we władaniu PKP S.A.
niestanowiące własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A.
stają się z dniem 1 czerwca 2003 r., z mocy prawa własnością Skarbu Państwa
za odszkodowaniem.
Z treści wniosku i oświadczenia PKP S.A., z dnia 23 czerwca 2014r. wynika,
że przedmiotowe grunty położone w gminie Opoczno, obręb Kraśnica, oznaczone
w ewidencji gruntów jako działki nr 1219 o powierzchni 0,4168 ha i nr 1225 o powierzchni
0,7748 ha stanowią infrastrukturę kolejową (wchodzą skład linii kolejowej Tomaszów
Mazowiecki - Radom) i w myśl art. 8 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie
kolejowym są zwolnione z opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Linia kolejowa
Tomaszów Mazowiecki - Radom została wybudowana w 1948r. Z treści oświadczeń
PKP S.A. z dnia 1 października 2014r. wynika, że przedmiotowe działki znajdowały się
do dnia 1 czerwca 2003r. w nieprzerwanym posiadaniu PKP S.A. oraz jej poprzedników
prawnych. Ponadto wskazano, że stanowią one w 100% infrastrukturę kolejową linii
nr 22 Tomaszów Mazowiecki - Radom w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003r.
o transporcie kolejowym. Działki nr 1219 i 1225 znajdują się w wykazie terenów
zamkniętych, objętych decyzją nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014r.
w sprawie ustalenia terenów przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów
zamkniętych (Dz. Urz. Min. Inf. I Roz. Z 2014, poz. 25).
Ponadto ustalono, że opisywana nieruchomość:
- nie była w dniu 1 czerwca 2003 r., własnością Skarbu Państwa ani jednostek samorządu
terytorialnego,
- nie była w dniu 1 czerwca 2003 r., własnością ,,Polskich Kolei Państwowych" S.A.
- nie ma założonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów oraz innych dokumentów
potwierdzających prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości (pismo Starosty
Opoczyńskiego znak: GN.III.680.2.163.2014).
Z powyższego wynika, że grunt objęty niniejszą decyzją, wchodzi w skład linii
kolejowych i nie posiada założonej księgi wieczystej, zbioru dokumentów ani innych
dokumentów, na podstawie których można byłoby ustalić osoby, którym przysługują do niego
prawa rzeczowe.
Zatem stosownie do tr~ści art. 37 b ust. 2 ustawy o komercjalizacji( ... ), w przypadku
gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych
dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do nich prawa rzeczowe, informację
o zamiarze potwierdzenia nabycia praw, o których mowa w art. 37 a ust. 1 i 2, wojewoda

poduic do publil.'./.ncj wiadomości w drodze obwieszczenia z:nvicrąjqcego \V szczególności
wykaz llicrudmrno.5ci. przez które p1-;.ehiega linia kolejowa (. .. ). Obwieszcz;cnie podaje si\!

do publicznej wiadomości \N uw;dach grnin właściwych ze vvzględu na przcbi.cg linii
kole_jov,1cj. w pra.-;ie o zasięgu ogólnopolsldm oraz na stronach internetowych urzędu
wojewódzkiego i urzędów gmin właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej.

z uwagi

na powyższe. Wojewoda Lódzki pismem z dnia 15 października 2014r.

zwrócił sit;

do BurmisH-z.a Opoczna o podanie do publicznej wiadomości (w sposób
1.wyczajowo przyji:;ty w gminie) oraz na stronie internetowej tego Urzędu. przez okres
:l miesięcy obwieszczenia Wojewody Łódzkiego, informującego o zamiarze wydania, przez
decyzji administracyjnej w wyż,ej opisywanej sprawie.
Powy?..sza informacja podana została również do publicznej. wiadorności w prasie
o zasięgu ogólnopolskim tj. w Dzienniku Gazeta Prawrla w dniu 17-19 pazdziemika 2014r.
oraz na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ł~odzi.
Stosownie do treści art. 37b ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji
( ... ) jeż.cli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia obwic~zczenia, o którym mowa w ust. 2,
w prasie o zasięgu ogólnopolskim nie zgłosr,ą 1:>ię osoby, któryn1 przystugują prawa rzeczowe
do n!eruchomości określonych w obwieszczeniu, woJewoda wydaje decyzję, o której mowa
art. 37n ust. 4.
Burmistrz Opoczna
w
1nsrme /. dnia 19 stycznia 20 l 5r. wak:
RiGG.6820.21.2014.MW poinformował. że obwieszczenie Wojewody Lódzkiego
o prown<lzonym postt;powaniu uwłaszczeniowym. zostało wywieszone na tablicy oglos1:er1
oraz umieszczone na stmnie internetowej Urzędu Miejskiego w Opocznie w dniach
od ~ J rx1/d1,iernib 2014r. do dnin 21 grudnia 20 l4r.
Wskazać należy, że Wojewoda Łódzki nic otrzymał żadnych zgłos;:eń od osób,
kt6rym przysługiwałyby pn1wa rzeczowe do omawianej nieruchomości.
\V tym l'tanie faktycznym i prawnym, stosownie do a.1t. 37a usl. .l wyżej wymienionej
uslawy, orzeczono m1bycie z mocy prawa prze.z Skarb Państwa z dniem l czerwca 2003r.,
prawa własności gruntu położonego w gminie Opoczno, obręb Kraśnica, oznaczonego
w ewidencji gruntów jako działki nr 1219 o powierzchni 0,4168 ha i nr 1225 o powierzchni
0,774& ha.
Natomiast w pkt lI ppkt 1 niniejszej decyzji, stwierdzono nabycie przez PKP S.A.
z. dniem I czerwca 2003 r., pmwa użytkowaniu wieczystego przedmiotowego gruntu, a w pkt
lJI tej decyzj_i nabycie przez PKP S.A. z dniem l czenvca 2003 r.• prawa własności naniesief1
znajdujących się na tym gruncie.
Na podstawie art. 37a ust. 3 omawianej ustawy nie naliczono picnvl\zej opłaty z tytułu
nabycia przez PKP S.A. prawa Lrżytkowanla wieczystego opisanego na wstępie grun1u
oraz nic naliczono również opłat rocznych z tyrn!u użytkowania vvieczystego, gdyż z.godnie
z treścit} art 8 ns.tawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. ż 20Br.,
roz. T594 z póżn. :zm.). grumy zajęte pod i11frastrukturę kolejową. zwolnione s<1 od opiat
z ty1uh1 użytkowania wicczy'scgo. Jak wynika z tn~ści ośwfodczenia Polskich Kolei
Pahstwowych S.A z dnia l ral:dziemika 2014r. ..;tnnowlą one w JO()<J?„ infrastruktur~ kolejową

Wojewodę Łódzkiego

linii nr 22 ·rorrniszów Mazowiecki - Rnd0m w rm.umieniu arL 4 ustawy z dnia 28 rnan..:u

2003r. u transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86 poz. 789). Działki nr 12 ł 9 i 123.5 znajdują
się w wykazie terenów zamkniętych, objętych decyzją nr 3 Ministra Infrastruktury i Ro7.woju
z dnia 24 maren 20 l 4r. w sprawie ustalenia terenów p17.ez które przebiegają linie kolejowe,
jako terenów wmkniętych (Dz. Urz. Min. lJ;Jf. i Ro:z. z 20 .14, poz. 25).
Stosownie do treści zdania drugiego przepisu art. 37b ust. 3 ustawy o komercjalizacji
(.„ ). niniejsz.ą decy7:)9 ogłasza sii; podaj<JC ją do publicznej wiadomości w drodze
obwicsza.enia w Ul7.t;dzie gmin~ właściwym ze względu na przebieg linii kolejowej, w pn1slc
o zasit;g;u ogJ)lnopolskim oraz na stronach internefowych urzędu wojewódzkiego i t117.,!fdu
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rvlajqc na uwadze powyższe orzeczono, jak \V sentencji.
Od niniejszej decyzji służy stronic prawo wniesieni.a odwoł::miu do iVlinistra
Infrastrnktury i Rozw<~ju, za pnśrcdnictwem Wojewody Łódzkiego, V.:]llininic 14 dni od dnia
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Piotr Klimczak
Dyrektor Wydziału Gospodarki
Nicrudwmościami i t;codezji

Otrzvmuja:
I. Polskie Koleje Państwowe S .A.-Oddział Clospodarowunia Nierudmrnwkiami w W::trszawie
(2 egz.)
2. Starosta Opoay1\ski, wykonujący zadanie z, zakresu udministracji rządowej
. juko reprezentant Skarbu Paóstwa w zakresie nieruchomości
- w edu wprowadzenia 7.Jnian w ewidencji gmntÓ\V (decyzja ostateczna)
~ w celu zało:?,enia księgi wieczystej oraz ujawnienia w niej praw będących przedmiotem
niniejszej d.ccyLji (decyzja ostateczna}

no wiadom<>śd:
l3unnistrz Opocrna

