
WÓJT GMINY  

 SOMIANKA 

Somianka, dn. 2 stycznia 2019r. 

In.6733.17.2015 

 

DECYZJA 

 Na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2096 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 

Lublin 

odmawiam 

zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr In.6733.17.2015 z dnia 

31 grudnia 2015r. ustalającą warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu na  

dz. nr ew. 114/11, 119/1, 114/13, 114/7, 117, 115, 118/2, 120/1, 120/2, 116, 116, 113, 111, 109, 

108, 106, 105, 104, 102, 101/4, 100, 98, 96, 93, 92, 91/1, 90, 87, 85, 84, 83, 82, 75, 81, 80, 79/1, 

79/2, 78, 77, 74, 73, 72, 71, 70, 68, 65, 69, 64, 63, 62, 61, 58, 59, 57, 56, 52,  

51, 48/2, 48/1, 118/1, 184, 401/1, 404, 431, 432, 434 w obrębie 0027 Wola Mystkowska,  

gmina Somianka. 

Zmiana dotyczy zakresu budowy stacji transformatorowych słupowych SN/nN  

na działkach nr ewid. 115, 80 na stacje transformatorowe kontenerowe SN-15kV/nN-0,4kV. 

UZASADNIENIE 

Przez PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin złożony został wniosek 

o zmianę decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej 

na budowie słupów odgałęźnych w linii napowietrznej średniego napięcia  

SN-15kV, budowie energetycznych linii kablowych średniego napięcia SN-15kV, budowie 

linii napowietrznych i kablowych niskiego napięcia nN-0,4kV i słupowych stacji 

transformatorowych SN-15kV/nN-0,4kV. Zmiany decyzji dotyczą zakresu budowy stacji 

transformatorowych słupowych SN/nN na działkach nr ew. 115, 80 na stacje transformatorowe 

kontenerowe SN-15kV/nN-0,4kV. Zgodnie z art. 155 Kpa decyzja ostateczna, na mocy której 

strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez 

organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się 

uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes 

strony; przepis art. 154 § 2 stosuje się odpowiednio. 

Zmiana decyzji o którą wnosi PGE Dystrybucja S.A. nie jest możliwa ze względu  

na brak tożsamości przedmiotu sprawy. Sposób zagospodarowania terenu stanowi istotny 

i wiążący element decyzji, który nie jest elementem uznaniowym. Zmiana decyzji ostatecznej 

zmierza do zmiany zabudowy określonej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. Rodzaj zabudowy w rozumieniu art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu terenu jest istotną cechą kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu. Oznaczenie rodzaju zabudowy identyfikuje przedmiot rozstrzygnięcia i zmiana w tym 

zakresie nie jest dopuszczalna w trybie art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego, gdyż 

brak jest w takim przypadku zachowania tożsamości sprawy administracyjnej rozstrzygniętej 

dotychczasową decyzją ostateczną. Uwzględnienie wniosku strony prowadzącej do zmiany 

cech zabudowy i zagospodarowania terenu określonego w decyzji  



na podstawie art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego, stanowiłoby rażące naruszenie 

prawa, bowiem nastąpiłaby z pominięciem procedury przewidzianej w ustawie  

o planowaniu i zagospodarowaniu terenu. Nadzwyczajny tryb postępowania nie  

są przedłużeniem o kolejne rozpoznanie sprawy, ostatecznie zakończonego postępowania  

w trybie zwykłym. A więc nie można skutecznie żądać w trybie art. 154 lub art. 155 kodeksu 

postępowania administracyjnego zmiany decyzji ostatecznej, która prowadziłaby do wydania 

nowej decyzji, dotyczącej istotnie zmienionego żądania w stosunku do wniosku, z inicjatywy 

którego wydane zostało już ostateczne rozstrzygnięcie.  

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.  

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Ostrołęce za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę  

i zakres żądania będącego jego istotą oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.  

Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może 

zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał 

decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się 

prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się 

ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak 

jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest 

możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. 

 

 

 

/-/ WÓJT   

Andrzej Żołyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. PGE Dystrybucja S.A. ul. Grabarska 21A, 20-340 Lublin, 

2. Biuro Projektowe Usługi Elektryczne Sebastian Żmijewski, 

3. BIP i tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka, 

4. Strony postępowania wg rozdzielnika, 

5. Sołectwo wsi Wola Mystkowska poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, 

6. a/a 


