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Powyższa informacja podana została również do publicznej wiadomości w prasie 
o zasięgu ogólnopolskim tj. w Dzienniku Gazeta Prawna w dniu 4 października 2012 r. oraz na 
stronach internetowych Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. 

Stosownie do treści art. 37b ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji ( ... ) 
jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia obwieszczenia, o którym mowa w ust. 2, 
w prasie o zasięgu ogólnopolskim nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe 
do nieruchomości określonych w obwieszczeniu, wojewoda wydaje decyzję, o której mowa 
art. 3 7a ust. 4. 

Urząd Gminy Kowiesy pismem z dnia 03 grudnia 2012 r. znak: GKR.5315.6.2012 
poinformował, że Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o prowadzonych postępowaniach 

uwłaszczeniowych zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Kowiesy w dniach od 1 października do dnia 1 grudnia 2012 r. 
i opublikowane na stronie internetowej urzędu. 

Wskazać należy, że Wojewoda Łódzki nie otrzymał żadnych zgłoszeń od osób, 
którym przysługiwałyby prawa rzeczowe do omawianej nieruchomości. 

W tym stanie ·faktycznym i prawnym, stosownie do art. 37a ust. 1 wyzeJ wymienionej 
ustawy, orzeczono nabycie z mocy prawa przez Skarb Państwa z dniem 1 czerwca 2003 r., 
prawa własności gruntu położonego w gminie Kowiesy, w obrębie 4 Chojnata, oznaczonego jako 
działka nr 166 o pow. 0,67 ha. 

Natomiast w pkt II ppkt 1 niniejszej decyzji stwierdzono nabycie przez PKP S.A. z dniem 
1 czerwca 2003 r. prawa użytkowania wieczystego przedmiotowego gruntu, a w pkt III tej decyzji 
nabycie przez PKP S.A., z dniem 1 czerwca 2003 r. prawa własności naniesień znajdujących się na 
tym gruncie. 

Na podstawie art. 37a ust. 3 omawianej ustawy nie naliczono pierwszej opłaty z tytułu nabycia 
przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego opisanego na wstępie gruntu oraz nie naliczono 
również opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, gdyż zgodnie z treścią art. 8 ustawy z dnia 
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 789 z późn. zm.), grunty 
zajęte pod infrastrukturę kolejową zwolnione są od opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Jak 
wynika z oświadczenia Polskich Kolei Pat'J.stwowych S.A. z dnia 12 listopada 2008 r. przedmiotowa 
nieruchomość jest w 100 % zajęta przez infrastrukturę kolejową. 

Stosownie do treści zdania drugiego przepisu art. 37b ust. 3 ustawy o komercjalizacji ( ... ), 
niniejszą decyzję ogłasza się podając ją do publicznej wiadomości w drodze obwieszczenia 
w urzędzie gminy właściwym ze względu na przebieg linii kolejowej, w prasie o zasięgu 

ogólnopolskim oraz na stronach internetowych urzędu wojewódzkiego i urzędu gminy właściwym 
ze względu na przebieg linii kolejowej. Doręczenie niniejszej decyzji uważa się za dokonane 
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w prasie o zasięgu ogólnopolskim. 

Mając na uwadze powyższe orzeczono, jak w sentencji. 
Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej, za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego, w terminie 14 dni od 
dnia jej doręczenia. 


