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Łódź, 30 maja 2018 r.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o prowadzonych

postępowaniach uwłaszczeniowych

Działając na podstawie art. 37a oraz art. 37b ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2000 r. 

o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje 

Państwowe” (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 680 ze zm.) Wojewoda Łódzki podaje 

do publicznej wiadomości informację o zamiarze wydania decyzji administracyjnej w sprawie 

stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r., przez:

1) Skarb Państwa prawa własności gruntu położonego w gminie:

 Sławno, w obrębie 0028 Tomaszówek, oznaczonego na mapie z projektowanym podziałem 

jako działka nr 242/2 o pow. 0,0308 ha;

 Drzewica – Obszar Wiejski, w obrębie 0006 Idzikowice, oznaczonego w ewidencji 

gruntów jako działki nr: 1595/2 o pow. 0,0022 ha, 1597/2 o pow. 0,0026 ha, 1611/2 o pow. 

0,0040 ha, 1675/2 o pow. 0,0065 ha, 1760/2 o pow. 0,0131 ha, 1862/2 o pow. 0,0196 ha, 

1864/2 o pow. 0,0200 ha, 1872/2 o pow. 0,0127 ha, 1934/1 o pow. 0,0038 ha;

2) „Polskie Koleje Państwowe” S.A. prawa użytkowania wieczystego ww. gruntów wraz 

z nieodpłatnym nabyciem prawa własności budynków, budowli i innych urządzeń 

znajdujących się na tych gruntach (znak sprawy: GN-II.752.5.2017.PJ, GN-

II.752.7.2017.PJ).

Dla nieruchomości będących przedmiotem niniejszego obwieszczenia nie ma 

urządzonej księgi wieczystej, zbioru dokumentów oraz innych dokumentów, na podstawie 

których można byłoby ustalić osoby, którym przysługują do tych 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 

przedmiotowej nieruchomości oraz nabycie przez „Polskie Koleje Państwowe” S.A., prawa 

użytkowania wieczystego do tego gruntu oraz prawa własności budynków, budowli i 

urządzeń na nim położonych.
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Zgłoszenia można składać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Łódzkiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Tuwima 28, powołując się na znak sprawy (tel. 42 664 

18 82).

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Piotr Klimczak
Dyrektor Wydziału Gospodarki

Nieruchomościami
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