
STAROSTACZĘSTOCHOWSKI

GK.6821.1.17.2020

Częstochowa, dnia 24.09.2020 r.

Postanowienie

Na podstawie art. 145 § l pkt. 5, art. 147 i art. 149 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks post ępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020, póz. 256), z urzędu

wznawiam post ępowanie

w sprawie wykazu uprawnionych do udzia łu we wspólnocie gruntowej dawnej wsi Przysieka,

obecnie obr ęb ewidencyjny Koniecpol Miasto, wykazu obszaru gospodarstw przez nich

posiadanych i wielko ści przysługuj ących im udzia ł w we wspólnocie, ustalonego w dniu

25.07.2019 roku ostateczn ą decyzj ą Starosty Częstochowskiego nr GK.6821.l.4.2017.

Uzasadnienie

Do Starostwa Powiatowego w Częstochowie wp łynęły dwa wnioski o wznowienie z urzędu

postępowania w sprawie wykazu uprawnionych do udzia łu we wspólnocie gruntowej dawnej

wsi Przysieka: w dniu 25.08.2020 r. od pani Marianny Ćwiek, a w dniu 03.09.2020 r. od pani

Ma łgorzaty Konik. Wnioskodawczynie zarzuci ły, iż podczas prowadzonego w latach 2017 -

2019 postępowania w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do wspólnoty gruntowej, ich

prawa do wspólnoty zosta ły pomini ęte, pomimo że istnia ły w dniu wydania decyzji.

Pani Ćwiek przekaza ła kserokopie dokumentów, z których wynika, że od 2014 roku jest jedyn ą

następczyni ą prawn ą po uprawnionym do wspólnoty, Zygmuncie Kosuniu, natomiast pani

Konik, że jest jedn ą z następców prawnych po uprawnionym do wspólnoty ojcu, Marianie

Kosuniu, który zmar ł w 2003 r. oraz po bracie, Waldemarze Kosuniu.

Art. 145 § l pkt. 5 i art. 146 § l Kpa stanowi ą, że z urzędu wznawia się post ępowanie w sprawie

zakończonej ostateczn ą decyzj ą, jeżeli wyjd ą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczno ści

faktyczne lub dowody istniej ące w dniu wydania decyzji, nieznane organowi, który wyda ł

decyzję, a od czasu jej ogłoszenia nie minęło 5 lat. W rozpatrywanym przypadku obydwie

przesłanki zosta ły spełnione, dlatego należało z urzędu wznowi ć post ępowanie.



Nadmienia się, że niniejsze postanowienie, po uzyskaniu przymiotu ostateczno ści, będzie

dopiero stanowi ło postaw ę do wprowadzenia postępowania co do przyczyn wznowienia oraz

co do rozstrzygni ęcia istoty sprawy. Po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa

wyżej. Starosta Częstochowski wyda decyzj ę, w której uchyli dotychczasow ą decyzj ę, gdy

stwierdzi istnienie podstaw do jej uchylenia na podstawie art. 145 § l pkt. 5 Kpa i wyda now ą

decyzję rozstrzygaj ącą o istocie sprawy, a w przypadku braku podstaw do uchylenia decyzji,

odmówi jej uchylenia.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie, wniesione w terminie 7 dni od dnia jego

ogłoszenia, wniesione do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem tutejszego organu. Termin

7 dniowy liczy się od pierwszego dnia po ostatnim dniu publikacji postanowienia na tablicach

ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Częstochowie i w Koniecpolu oraz w ich Biuletynach

Informacji Publicznej.

Otrzymują:

l. Uczestnicy postępowania poprzez

wywieszenie na tablicach ogłoszeń

Starostwa Powiatowego w Częstochow!

i w Koniecpolu oraz

Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol

na okres 14 dni

i publikacj ę

w Biuletynie Informacji Publicznej

ww. urzędów

2. Marianna Ćwiek

3. Ma łgorzata Konik

4. a/a
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