
In.6733.6.2017                                                                                             Somianka dnia 04.09.2017 r. 

 

 

 

                                                                           D E C Y Z J A  

 Na podstawie art.155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania 

administracyjnego       ( test jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 23 z późn. zm). 

Postanawiam 

 Uchylić decyzję ostateczną wydano na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Grabarska 21 A, 20-

340 Lublin w dniu 18.05.2017   przez Wójta Gminy Somianka nr  In.6733.6.2017 w sprawie ustalenia 

lokalizacji celu publicznego na budowę kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV na działkach o nr 

ewidencyjnych 329 – Michalin, 353 – Somianka, 16, 5, 7 – Somianka Parcele i 275 Kręgi, ze względu 

na wyeliminowanie działek o nr ew. 5 i 7 położniczych w Somiance Parcele oraz zmianę Decyzji 

Generalnej   Dyrekcji  róg Publicznych i Autostrad w Warszawie. 

 

Uzasadnienie 

 W dniu 31.08.2017 Pełnomocnik PGE Dystrybucja S.A. ul. Grabarska 21 A, 20-340 Lublin Pan 

Andrzej Grześkiewicz złożył wniosek o uchylenie prawomocnej decyzji nr In.6733.6.2017 z dnia 

18.05.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego na budowę kablowej linii 

elektroenergetycznej SN 15 kV na działkach o nr ewidencyjnych 329 – Michalin, 353 – Somianka, 16, 

5, 7 – Somianka Parcele i 275 Kręgi, ze względu na wyeliminowanie działek o nr ew. 5 i 7 położniczych 

w Somiance Parcele oraz zmianę Decyzji Generalnej   Dyrekcji  Dróg Publicznych i Autostrad w 

Warszawie.Za zmianą decyzji przemawia słuszny interes strony oraz nie sprzeciwiają się temu 

przepisy szczególne, a strony postępowania wyraziły zgodę. 

 Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji. 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za 

moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczeni 

 W trakcie biegu terminu wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa wniesienia 

odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydal decyzję. Z dniem doręczenia organowi 

administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wniesienia odwołania przez ostatnia ze 

stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

 

                                                                                                                                                          Z up. Wójta 

                                                                                                                                                         Teresa Lipska 

                                                                                                                                                       Sekretarz Gminy      

Otrzymują: 

1.Pełnomocnik Andrzej Grześkiewicz,                                                                                          

2. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych i Autostrad w Warszawie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3. a/a.                                                                                                                                             


