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Opatów, dnia 15.03.2016 r.
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Na podstawie  art.132  §  1,  art.103  §  1,  art.104  i  art.107  ustawy z  dnia  14  czerwca

1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

po rozpatrzeniu

odwołania Wójta Gminy Lipnik znak:  RG-VI.6825.3.2015.2016,  z dnia  11.03.2016 r.
od decyzji Starosty Opatowskiego znak: G.II.6824.20.2015, z dnia 08.02.2016 r.

postanawiam

1)  uchylić  decyzję   Starosty  Opatowskiego  znak:   G.II.6824.20.2015,   z  dnia  08.02.2016  r.

w  części   dotyczącej   działki   oznaczonej   m   234   o   pow.   0,5300   ha  położonej   obręb
Słabuszewice, gmina Lipnik;

2) umorzyć    postępowanie    w    części    dotyczącej    ustalenia    nieruchomości    oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 234 o pow.  0,5300 ha położona obręb Słabuszewice,

gmina Lipnik jako mienie gromadzkie.

Uz a s a d n i e n i e

Wnioskiem   znak:   RG-VI.6825.3.2015,   z   dnia   01.07.2015   r.   Wójt   Gminy   Lipnik
wystąpił do Starosty Opatowskiego o wydanie decyzji ustalającej, że działki nr 131/1,132/6,
132/7, 230,  231,  232,  233,  234,  236,  237,  240,  241,  245,  246,  247,  248,  468,  476,  477,  478,

479,  480,  481,  482,  483,  484,  485,  486,  487,  488,  489,  490,  położone  obręb  Słabuszewice

gmina Lipnik stanowią mienie gminne.
Następnie  pismem  znak:   RG-VI.6825.3.2015,  z  dnia  28.12.2015   r.   Wnioskodawca

wniósł    o    wykreślenie    z    wniosku    opisanego    powyżej     działki    nr    234    położonej
w Słabuszewicach.  Poinfomował jednocześnie,  że  zgodnie  z zapisem w ewidencji  gruntów
obrębu  Słabuszewice jako  władającym  do  działki  opisanej  powyżej  na zasadach posiadania
samoistnego  wpisany jest  Skarb  Państwa,  zaś  Gminie  Lipnik przypisane jest użytkowanie,
a działka ta sklasyfikowana jest jako droga. Ponadto przedmiotowa działka stanowi pas drogi

powiatowej. Powyższe potwierdza informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie znak:
TDiM II.5540a.209.2015 .

W postępowaniu administracyjnym zakończonym ww. decyzją Starosty Opatowskiego
znak:     G.II.6824.20.2015,    z    dnia    08.02.2016    r.    pomimo    cofnięcia    wniosku    przez
Wnioskodawcę   w   zakresie   działki   opisanej   powyżej   organ   rozstrzygnął   merytorycznie
w sprawie. Biorąc powyższe pod uwagę Starosta Opatowski w Opatowie uznał, że odwołanie
Wójta Gminy Lipnik znak:  RG-VI.6825.3.2015.2016, z dnia 11.03.2016 r. od decyzji Starosty

Opatowskiego znak: G.II.6824.20.2015, z dnia 08.02.2016 r. zasługuje na uwzględnienie.
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W związku z powyższym w myśl art.132 §  1  Kpajeżeli odwołanie wniosły wszystkie
strony, a organ administracji publicznej , który wydał decyzję, uzna, Że to odwołanie zasługuje
w   całości   na   uwzględnienie,   może   wydać   nową   decyzję,   w   której   uchyli   lub   zmieni
zaskarżoną decyzję .

Stosownie  do  art.  105  §  1  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania
administracyjnego  (Dz.  U.  z 2016 r., poz.  23)  gdy postępowanie  z jakiejkolwiek przyczyny
stało  się  bezprzedmiotowe  w  całości  albo  w  części,  organ  administracji  publicznej  wydaje
decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości lub części.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec j ak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej  służy stronom prawo wniesienia odwołania do  Samorządowego
Kolegium Odwoławczego  w Kielcach za pośrednictwem  Starosty Opatowskiego w teminie
14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń.
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Otrzymują:
1.  Wójt Gminy Lipnik.
2.  Urząd Gminy Lipnik

(celem zamieszczenia na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w Biuletynie lnforinacji
Publicznej Gminy, po tym czasie prosimy o przesłanie infomacji o okresie wywieszenia).

3.  Sołtys wsi Słabuszewice

(celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni, po tym czasie
prosimy o przesłanie infomacji o okresie wywieszenia).

4.  Ewidencja gruntów w/m.
5.  A/a + tablica ogłoszeń + strona intemetowa.


