
 

Łódź, w dniu 11 czerwca 2019 r. 

 

Raport bieżący nr 27/2019  

 

Decyzja skutkująca wywłaszczeniem części nieruchomości składającej się na centrum 

logistyczne dla Top Secret 

 

Zarząd Redan SA („Emitent”, „Redan”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2019 

z dnia 06 czerwca 2019 r., przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 czerwca 2019 

r. otrzymał zawiadomienie z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, o wydaniu w dniu 31 

maja 2019 r. przez Wojewodę Łódzkiego, na wniosek PKP PLK S.A., decyzji Nr 5/2019 o 

ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na „Udrożnieniu Łódzkiego 

Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec". 

Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zastępuje decyzję o wywłaszczeniu jednej z 

działek wchodzących w skład centrum magazynowo - logistycznego GK Redan w Łodzi, 

obsługującego segment modowy (marka Top Secret), o powierzchni 0,3555 ha, zabudowanej 

jednym magazynem o powierzchni ok. 1541 metrów kwadratowych. 

 Decyzja otrzymała rygor natychmiastowej wykonalności, na mocy którego w 

szczególności przyznano PKP PLK S.A. prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane oraz do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie. 

Decyzja zobowiązuje dotychczasowego użytkownika wieczystego – Loger sp. z o.o. – 

spółkę pośrednio zależną od Emitenta, do niezwłocznego wydania nieruchomości, 

opróżnienia lokali i innych pomieszczeń. Termin wydania nieruchomości oraz opróżnienia 

lokali i innych pomieszczeń określono na 60 dni od dnia kiedy decyzja o ustaleniu linii 

kolejowej stanie się ostateczna, czyli w przypadku braku zaskarżenia decyzji – w terminie 

najpóźniej do dnia 23 sierpnia 2019 r.  

Zarząd Redan SA podtrzymuje ocenę wyrażoną w raporcie bieżącym nr 25/2019 z dnia 

06 czerwca 2019 r., że wywłaszczenie nie zagraża stabilności działalności GK Redan. Operacje 

realizowane na przedmiotowej nieruchomości Emitent jest w stanie przenieść do innych 

wynajętych magazynów. Wzrost kosztów operacji związanych z takim działaniem powinien 

być zrekompensowany przez odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia, przysługujące na 

podstawie art. 9y ustawy o transporcie kolejowym (tj. z dnia 15 marca 2019 r., Dz.U. z 2019 

r. poz. 710). 

 

Podstawa prawna:  

art. 17 ust 1 MAR – informacje poufne    

Bogusz Kruszyński  
Prezes Zarządu  
Redan SA 


